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ACTIVITY AREA

COMBATEREA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE, ÎN SPECIAL A FEMEILOR ŞI COPIILOR

Obiectivul strategic 1

Suport Guvernului Republicii Moldova în eficientizarea politicilor de combatere a traficului de fiinţe umane şi
promovarea bunelor practici
Asistenţă Secretariatului Permanent (SP)al Comitetului Naţional (CN) pentru combaterea traficului de fiinţe
umane în elaborarea unui sistem de management al politicii de combatere a traficului de fiinţe umane
Suport Secretariatului Permanent (SP) al CN în elaborarea raportului PNA de implementare pentru anul 2013

“La Strada” a oferit suport SP în elaborarea Raportului Naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de
fiinţe umane pentru anul 2013. Raportul naţional este accesibil la adresa:
http://antitrafic.gov.md/public/files/Raport_TFU_2013_Moldova.pdf

Direcţia activităţii I.1.
Activitatea I.1.2.

Elaborarea modificărilor la legislaţia privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (continuarea
activităţii din 2013)

Continuând cu experienţa anului trecut, experţii Centrului Internaţional ,,La Strada’’ au fost implicaţi în
elaborarea amendamentelor la Legea nr. 241din 20 octombrie 20005 „Privind prevenirea şi combaterea
traficului de fiinţe umane”, Strategia SNR, Codul penal şi Codul de procedură penală şi au participat în
dezbaterile publice ce ţin de validarea acestora.
Oferirea suportului SP în elaborarea unui Raport comparativ privind implementarea PNA (2010-2011 şi 2012-2013)

Expertul Centrului Internaţional ,,La Strada” a elaborat raportul de evaluare independent[ ex-post a
gradului de implementare a PNA (2010-2011/2012-2013). Raportul este disponibil pe site-ul SP
http://www.antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=31
Oferirea sprijinului în elaborarea PNA 2014-2016

Expertul Centrului Internaţional ,,La Strada’’ a oferit suport SP în elaborarea PNA 2014-2016, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 484 din 26.06.2014.
Îmbunătăţirea/finalizarea conceptului M&E Politicilor anti-trafic (AT)
În 2014, Centrul Internaţional “La Strada” a continuat oferirea suportului SP în ajustarea finală a mecanismului
elaborat privind M&E a Politicilor AT prin extinderea capitolului evaluarea politicii anti-trafic a fost extins şi prezentat
SP pentru utilizare.Elaborarea ediţiei tematice La Strada Express „ Coordonarea ca o nouă metodă de management a
politicii în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane”
Centrul Internaţional „La Strada”a elaborat şi publicat cea de-a 6-a ediţie a publicaţiei tematice La Strada Express
„Coordonarea ca o nouă metodă de management a politicii în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane”.
Publicaţia este disponibilă în limbile romană, rusă şi engleză pe www.lastrada.md.
Direcţia activităţii I.2.
Activitatea I.2.1.

Expertiză pentru integrarea aspectelor asociate TFU în procesul de elaborare a politicilor de combatere a TFU
Oferirea suportului CCTP în colectarea şi analiza datelor privind fenomenul TFU

Expertul Centrului Internaţional “La Strada” a oferit suport CCTP în elaborarea primului Raport Analitic al
CCTP privind fenomenul TFU ,,Monitorizarea situaţiei TFU în Republica Moldova. Analiza statutului şi dinamicii
crimelor TFU pentru anul 2013”.
 “La Strada” a elaborat pentru CCTP un GHID cu privire la realizarea studiului de analiză comparativă a
fenomenului de trafic de fiinţe umane, care includ indicații cu privire la procedurile de desfășurare a
cercetărilor repetate a fenomenului de TFU în baza datelor Sistemului informaţional integral automatizat
de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor, care au săvârşit infracţiuni, deţinătorul
căruia este MAI.
Documentele menţionate au fost prezentate şi validate în cadrul atelierului de lucru internaţional ”Combaterea TFU –
abordări şi instrumente pentru monitorizare şi analiza strategică”, organizat de CCTP in iulie 2014. Apoi Ghidul a fost
aprobat prin ordinul Inspectoratului General de Poliţie.

Direcţia activităţii I.3.
Activitatea I.3.1.

Promovarea transparenţei Guvernului în eforturile de combatere a TFU
Contribuţie la mecanismele de monitorizare internaţională şi evaluare a acţiunilor în domeniul prevenirii şi
combaterii TFU

În 2014, Centrul Internaţional ,,La Strada” a expediat către GRETA un set de comentarii la Proiectul de Acţiuni
Comune, şi la Raportul privind implementarea Recomandărilor privind aplicarea măsurilor AT (validat la a 8-a
Şedinţă a Comitetului Statelor parte la Convenţia CoE din 11 iunie 2012), elaborat de către SP al CN.

Centrul Internaţional ,,La Strada” a fost oficial invitat de GRETA să participe în a doua rundă de evaluare
planificat în Republica Moldova în 2015 şi să contribuie în mod direct cu informaţii relevante pentru GRETA.

Direcţia activităţii I.5.
Activitatea I.5.1.

Promovarea bunelor strategii şi abordări de combatere a TFU în Moldova şi în regiune
Suportul în identificarea şi schimbul de bune practici în abordarea prevenirii TFU

Expertul Centrului Internaţional ,,La Strada” a oferit suport calificat şi a participat în promovarea bunelor
practici ale Republicii Moldova, precum şi altor practici din regiune, care au fost incorporate în Manualul
privind reintegrarea VoTs în regiunea Balcanii de Vest, elaborat în cadrul celui de al 5-lea proiect a reţelei
ARIADNE;

Expertul Centrului Internaţional ,,La Strada”, prin intermediul Misiunii IOM în Turkmenistan, a oferit
suport Guvernului din Turkmenistan în elaborarea primului PNA în domeniul AT, inclusiv prin organizarea
unor traininguri specializate pentru factorii de decizie.

Obiectivul strategic 2.
Direcţia activităţii 2.1.

Contribuţie la reducerea vulnerabilităţii femeilor şi persoanelor tinere la exploatare şi trafic
Asigurarea accesibilităţii la informaţie şi consiliere privind migraţia sigură şi pericolele traficului şi exploatării
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Oferirea consilierii individuale prin intermediul Serviciului Naţional Linia Fierbinte 0 800 77777

Din 10.605 apeluri consiliate, 9.351 sunt apeluri de informare privind migraţia sigură şi 260 apeluri SOS
privind cazuri de trafic/exploatare soldate cu solicitarea diferitelor tipuri de asistenţă pentru victime.


Din cele 260 apeluri SOS menţionate mai sus, 215 apeluri s-au referit la cazuri cu implicarea adulţilor (92
cazuri suspecte de TFU) şi restul 45 apeluri cazuri cu implicarea minorilor (20 cazuri copii, victime
prezumate). Printre cazurile suspecte de trafic/exploatare menţionate, 3 copii au fost victime ale ESCC (cu
implicarea copiilor în pornografie şi prostituţie, 6 copii victime ale traficului), 2 copii victime ale hărţuirii
online, 7 copii victime ale diferitelor forme de abuz sexual şi 2 copii au fost daţi în căutare fiind consideraţi
prezumate victime ale ESC/abuzului sexual.

Facilitarea accesul lucrătorilor migranţilor la informaţie oficială privind oportunităţile de muncă legală în
străinătate, în special în Israel

Centrul Internaţional ,,La Strada a implementat o serie de activităţi prevăzute în cadrul proiectului
Implementarea Acordului dintre Guvernul Statului Israel şi Guvernul Republicii Moldova privind angajarea
temporară în câmpul muncii a muncitorilor din Republica Moldova în sectoare specifice ale Statului Israel, ca parte
contractată de către CIMI din Israel. Guvernul Republicii Moldova (fiind reprezentat de Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă/ANOFM) este partenerul principal de implementare a Acordul Bilateral
dintre Moldova si Israel. Astfel, Centrul Internaţional ,,La Strada’’ a tipărit 4.000 pliante şi 100 postere cu
numărul Liniei Fierbinţi o 800 77777, vizând potenţialii migranţi/candidaţi interesaţi de a fi angajaţi în
Israel, a oferit consiliere telefonică privind oportunitatea legală de angajare în Israel la mai mult de 8.000 de
cetăţeni ai RM şi a oferit suport logistic pentru CIMI în organizarea examinării profesionale a candidaţilor,
obţinerea vizelor, suport informaţional pentru muncitorii selectaţi înainte de plecare în Israel.

Pe perioada anului 2014, un număr total de 777 lucrători din Moldova au fost selectaţi şi li s-a acordat loc de
muncă în Israel în cadrul Acordului bilateral, acesta fiind implementat şi cu suportul Centrului Internaţional ,,La
Strada”.
Activitatea 2.1.2.

Organiza campaniei de sensibilizare pentru prevenirea TFU şi cazurilor de exploatare

305 angajaţi în reabilitarea şoselei naţionale M2 au fost instruiţi în prevenirea TFU în cadrul unei campanii
de sensibilizare organizate în cadrul proiectului MCA şi au beneficiat de materialele informaţionale.

Centrul Internaţional ,,La Strada”-Moldova a participat la lansarea campaniei ,,Folosiţi în Europa’’ (Used in
Europe), lansată de ziua Europeană Anti–Trafic (18 octombrie) în scopul atragerii atenţiei asupra necesităţii
de a proteja drepturile migranţilor şi a preveni exploatarea prin muncă de către Reţeaua Europeană antitrafic/Asociaţia Internaţională „la Strada”.
Distribuirea informaţiei prin materiale tipărite şi media

10.000 exemplare pliante ,,Cunoaşte-ţi drepturile’’, vizând potenţiali migranţi şi victime ale traficului de
fiinţe umane (în variante română şi rusă) au fost printate şi 7.000 dintre acestea au fost distribuite poliţiei de
frontieră, Ambasadelor străine în Moldova şi Biroului pentru Relaţii cu Diaspora în Moldova.

5.000 exemplare de carnete promovând site-ul www.migratiesigura.md şi serviciile Liniei Fierbinţi pentru
potenţiali migranţi au fost printate şi parţial distribuite în cadrul activităţilor prevenire a traficului de fiinţe
umane.

2 spoturi video privind prevenirea traficului/exploatării copiilor, care promovează serviciile Liniei Fierbinţi
0 800 77777 în Moldova, au fost elaborate cu suportul ONG ,,Smile of the Child‘’ (Grecia) pentru a fi
mediatizate în continuare de către canalele de televiziune şi folosite în timpul activităţilor anti-trafic.

2 pliante – unul privind traficul de copii şi celălalt traficul de persoane, ambele promovând Linia Fierbinte
din Moldova, au fost elaborate cu participarea Centrului Internaţional ,,La Strada’’ şi tipărite de ONG–ul
,,Smile of the Child’’ (Grecia); un număr total de 3.000 exemplare au fost distribuite în timpul activităţilor de
sensibilizare organizate de Centrul Internaţional,,La Strada” şi partenerii săi în cadrul campaniei Zilei
Europene anti-trafic.
Diseminarea informaţiei prin intermediul portalului informativ pentru migranţi www.migratiesigura.md

În iunie 2014 Centrul Internaţional „La Strada” a lansat portalul informaţional www.migratiesigura.md,
vizând potenţiali migranţi şi informându-i despre drepturile lor şi modalităţile de a se proteja de diferite
forme ale exploatării, la fel ca şi informarea/consilierea online a victimelor traficului şi migranţilor în
dificultate, prin suport informaţional, legal şi psihologic. În 2014, portalul a fost accesat de 5.787 ori.

Au fost elaborate banere www.migratiesigura.md, promovate prin intermediul site-urilor:
www.odnoklassniki.ru, www.rabota.md, www.forum.md, www.999.md, www.mama.md etc.

Activitatea 2.1.4.

Facilitarea accesului publicului şi specialiştilor la informaţie
Administrarea unui website tematic

În 2014, ,,La Strada’’ a continuat gestionarea paginii organizaţionale www.lastrada.md, plasând subiecte noi
privind iniţiativele/activităţile anti-trafic organizate de “La Strada”.
Interviuri oferite TV, radio şi agenţiilor de presă, articole scrise de angajaţii Centrului ,,La Strada”

9 interviuri tematice au fost oferite agenţiilor media, în special naţionale.

16 articole de ziar au fost scrise pentru presa naţională privind migraţia sigură şi prevenirea TFU.


14 solicitări scrise, privind fenomenul TFU în Republica Moldova, parvenite de la cercetători şi studenţi
(majoritatea de peste hotare) au fost oferite cu răspunsurile corespunzătoare pe parcursul perioadei
raportate.
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Promovarea informaţiei tematice tinerilor

20 educatori de la Egal la Egal a Centrului Internaţional ,,La Strada’’ au participat la un Flash Mob în centrul
capitalei organizat sub patronajul SP de ziua Europeană Anti-trafic, şi au distribuit materiale informative
despre Linia Fierbinte 0 800 77777

Ou fost organizate 5 seminare pentru 355 elevi în cadrul săptămînii Zilei Europene anti-trafic în cadrul
instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din Holercani, Coşnita, Dubăsari, Străşeni şi Chişinău.
Monitorizarea media

10 publicaţii naţionale (ziarele Timpul, Ziarul de Gardă, Jurnal de Chişinău, Literatura şi Arta, Adevărul, Ziarul
National, Evenimentul zilei, Moldova Suverană, Glasul.md şi Panorama, ultimele 3 în versiune on-line), 10
publicaţii regionale (Cuvântul din Rezina/Orhei/Soldanesti, Unghiul şi Expresul din Ungheni, Gazeta de Sud
din Cimişlia, Observatorul de Nord din Soroca, Ora locală din Ialoveni, Cuvântul liber din Cantemir, Glia
drochiană din Drochia, Ecoul nostru din Sangerei, Спрос и Предложение din Bălţi), 4 agenţii de presă (Info-Prim
Neo, Infotag, Mediafax şi Moldpres), precum şi 9 portaluri media (UNIMEDIA.md, Realitatea.net, Noi.md,
Kommersant.md, Publika.md, Jurnal.md, sit-ul postului de radio Europa Liberă, trm.md, viza.md) au fost
monitorizate vizând acoperirea subiectelor legate de TFU.

În total în 2014, specialistul în comunicare şi relaţii cu mass media al Centrului Internaţional ,,La Strada”a
monitorizat 388 articole, interviuri, reportaje şi ştiri.
Obiectivul strategic 3.
Direcţia activităţii 3.1.
Activitatea 3.1.1.

Direcţia activităţii 3.2.
Activitatea 3.2.1.

Sporirea accesibilităţii victimelor (prezumate) traficului de fiinţe umane şi exploatării la mecanisme de asistenţă şi
protecţie
Asigurarea accesibilităţii la informaţii privind drepturile persoanelor traficate şi mecanismele de protecţie
Oferirea protecţiei sociale/juridice şi mediere în presupuse cazuri de trafic cu fiinţe umane


92 cazuri au fost identificate de Centrul Internaţional ,,La Strada” prin intermediul Liniei Fierbinţi 0 800
77777 ca fiind cazuri suspecte de TFU/exploatare; printre acestea 48 victime ale traficului de fiinţe umane, 28
persoane dispărute sau victime prezumate ale traficului şi exploatării şi 16 migranţi vulnerabili/victime ale
infracţiunilor asociate traficului de fiinţe umane, cum ar fi migraţiune ilegală, violenţă în familie, abuz sexual
în străinătate etc.



Au fost înregistrate 6 cazuri de trafic de copii.



În 215 apeluri parvenite la Linia Fierbinte s-a oferit consiliere privind asistenţa socială victimelor
TFU/exploatării ce vizează cele 92 cazuri relatate mai sus, printre care 33 apeluri de la victime, 138 de la
rude şi 44 de la grupuri profesionale.



Dintre 48 cazuri ale victimelor traficului, identificate în mare parte prin intermediul Liniei Fierbinte a
Centrului Internaţional „La Strada” în 2014, 28 au fost bărbaţi şi 20 femei, traficaţi preponderent în Rusia
(27), Israel (4), Republica Moldova (3), Qatar (2) şi alte ţări cazuri unice (12).



26 copii, victime ale TFU şi abuzului sexual, şi 3 victime adulte ale TFU au beneficiat de asistenţă şi
reprezentare legală din partea avocatul Centrului Internaţional „La Strada”.



31 cazuri (suspecte) de TFU au fost referite OIM, Unităţii Naţionale de Coordonare a MMPSF şi CCTP.



Au fost înregistrate 28 persoane dispărute (18 femei şi 10 bărbaţi), identificate şi suspectate ca fiind cazuri de
TFU; rudelor acestora li s-a facilitat accesul la asistenţa corespunzătoare de căutare.

Mobilizarea specialiştilor şi consolidarea abilităţilor acestora de a răspunde eficient nevoilor persoanelor traficate
Consolidarea abilităţilor profesionale ale specialiştilor din teritoriu


Centrul Internaţional „La Strada”, în parteneriat cu CCTP a organizat 6 instruiri „Identificarea cazurilor de
trafic de fiinţe umane şi măsuri operative de investigare” pentru 138 ofiţeri de investigaţie şi poliţişti de frontiera
de la Departamentul Poliţiei de Frontieră din Edineţ, Ştefan Vodă, Ungheni, Cahul şi Aeroportul
Internaţional din Chişinău.



Un seminar de instruire pentru reprezentanţii oficiilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă a fost organizat în cadrul proiectului privind implementarea Acordului Bilateral intre
Republica Moldova şi Israel privind angajarea cetăţenilor RM la muncă la care au participat 60 de angajaţi ai
oficiilor teritoriale.



Au fost instruiţi 30 de lucrători medicali privind aspectele prevenirii TFU, inclusiv cazuri de trafic cu organe.



Au fost instruiţi 25 de specialişti din domeniul afacerilor consulare privind identificarea victimelor TFU.

