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CV - LA STRADA, Moldova 
  
Nume deplin 
 
Acronim 

Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”. 
 
Centrul Internaţional  “La Strada”. 
 

Fondată Februarie 2001, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 23 august 2001, cu nr. 1928.  
 

Misiune Scopul principal al Centrului Internaţional „La Strada” îl constituie protecţia şi promovarea drepturilor şi 
intereselor legale ale grupurilor vulnerabile la toate nivelele: individual, legislativ şi executiv. Prin grupuri 
vulnerabile înţelegem femeii afectate de diferite forme de violenţă în baza gen şi copii. 
 

Viziune  Centrul Internaţional “La Strada” pledează pentru o societate bazată pe principiul respectării drepturilor 
omului, sensibilă la problema violenţei şi a traficului de persoane prin crearea condiţiilor favorabile 
pentru protecţia şi (re) integrarea persoanelor care au suferit de violenţă şi exploatare.  
 

Valori   Respectarea drepturilor omului – noi considerăm traficul de persoane, violența/abuzul faţă de 
femei și copii o încălcare gravă a drepturilor omului. 

 Abordare holistică – de jos în sus – a problematicii traficului de persoane, violenţei/abuzului faţă 
de femei şi copii, a cooperării la nivel naţional şi internaţional.  

 Respectarea deciziilor beneficiarilor, abordare individuală, tratament echitabil şi cu demnitate. 

 Munca în echipă, exigenţă, responsabilitate şi transparenţă.  
 

Grupul ţintă  Grupul de risc – femei şi copii vulnerabili la violenţă şi exploatare. 

 Persoane care au suferit în urma traficului, în special femei; copii vulnerabili/care au avut de 
suferit diverse forme de abuz sexual sau exploatare;  femei ce suferă de violenţă în familie sau în 
bază de gen. 

 Grupuri profesionale, funcţionari de stat, comunitatea internaţională. 
 

Direcţii de activitate Activităţi de Analiză şi Lobby 

 Suport tehnic responsabililor de politici, cercetări şi studii, monitorizare şi evaluare.  

 Relaţii cu Publicul şi mass media.  
 

Programul pentru femei 

 Prevenirea traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie.  

 Identificarea şi asistenţă persoanelor traficate şi femeilor care suferă de violenţă în familie.   
 

Programul pentru copii 

 Prevenirea exploatării sexuale comerciale. 

 Identificarea şi asistenţă copiilor, victime a exploatării sexuale comerciale. 

 Camera de Audiere a Copiilor. 

 Siguranţa online – prevenire şi suport. 
 

Angajaţi  18 normă întreagă, 2 cu fracţiune de normă;  25 voluntari 
 

Membru al reţelelor 
nestatale 
 

 Asociaţia Internaţională “La Strada”  

 Alianţa Naţională a ONG-urilor din domeniul social  

 ECPAT Moldova 

 Alianţa Globală Împotriva Traficului de Femei  
 

Membru al structurilor de 
stat 

 Comitetul Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane  

 Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copiilor  

 Comitetul Naţional pentru asistența copiilor abandonați drept consecinţă a migrației 

 Consiliul interministerial pentru Combaterea şi Prevenirea Violenţei în Familie 
 

Acoperire geografică Republica Moldova 
 

Donatori  Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.  

 Fondul de Granturi pentru Democraţie al Ambasadei SUA.  

 ITACA, Comisia Europeană.  

 ROLISP.  

 Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare 

 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie  
 

Parteneri de Stat  Ministerul Educaţiei.  

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.  

 Ministerul Afacerilor Interne/Centrul de Combatere a Traficului de Persoane.  

 Procuratura Generală.  

 Institutul Naţional al Justiţiei etc.  
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DOMENIUL DE  
ACTIVITATE  I 

ACTIVITĂŢI DE CONTRACARARE A TRAFICULUI DE PERSOANE, ÎN SPECIAL FEMEI ŞI COPII 
 

Obiectivul strategic  1 Susţinere Guvernului Republicii Moldova privind eficientizarea politicilor naţionale şi promovarea bunelor  
practici anti-trafic 

Direcţia de activitate 1 Asigurare asistenţă profesională Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane în vederea 
dezvoltării unui sistem de management anti-trafic. 

Activitatea 1.1.1 Asistenţa profesională pentru elaborarea PNA anti-trafic pentru anul 2013 şi facilitarea dezvoltării în 
continuare a PNA 

 Asistenţă de expertiză Secretariatului Permanent (SP) al CN în elaborarea şi monitorizarea Planului 
Naţional de Acţiuni (PNA) pentru anii 2012-2013, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 559 din 31 iulie 
2012. 

Activitatea 1.1.2 
 

Asistenţa profesională privind dezvoltarea mecanismului de Monitorizare & Evaluare în domeniul anti-trafic    

 Raport de cercetare „Managementul politicii de stat în domeniul anti-trafic (2001-2011). Experienţa Republicii 
Moldova”,  cu recomandări  privind perfecţionarea legislaţiei curente a Republicii Moldova, privind 
metodologia managementului politicii naţionale (planificare, monitorizare şi evaluare) în domeniul anti-
trafic şi a bazei instituţionale; a fost efectuat şi transmis Secretariatului Permanent.  

 Training de 2 zile privind monitorizarea şi evaluarea politicilor anti-trafic pentru SP şi membrii Grupului de 
Lucru permanent de elaborarea a PNA;  a fost oferit un set de recomandări privind elaborarea, 
monitorizarea şi evaluarea politicii anti-trafic; membrii grupului şi-au însuşit deprinderi practice de aplicare 
în viitor.  

Direcţia de activitate I. 2    Asigurarea  asistenţei profesionale privind integrarea problemelor asociate traficului de fiinţe umane (TFU) în 
procesul de elaborare a politicilor anti-trafic 

Activitatea I. 2. 1  A organiza un studiu independent privind efectul politicilor naţionale anti-trafic vis-a-vis de drepturile 
persoanelor traficate.   

 A fost studiată experienţa altor ţări  şi resursele  informative publicate în acest domeniu,  a fost elaborată 
metodologia studiului (studiu urmează a fi realizat în 2013).  

Activitatea I. 2. 2  A efectua o analiză a TFU şi a evoluţiei fenomenului de migraţie din Republica Moldova din perspectivele 
beneficiarilor LF.  

 Un Raport „Linia Fierbinte – un deceniu de activitate. Aspecte   ale migraţiei şi traficului de persoane în 
Republica Moldova. O retrospectivă analitică” (a fost publicat  în română (200 ex.) şi plasat pe site-ul 
Centrului Internaţional „La Strada” 
(http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Hot_Line_LaStrada_brosura.pdf)  

Direcţia de activitate I. 3   Promovarea unei mai bune transparenţe a eforturilor Guvernului împotriva TFU. 

Activitatea I. 3. 1 A contribui la mecanismul internaţional de monitorizare şi de evaluare în vederea prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane.  

 Au fost prezentate Secretariatului Convenţiei CoE privind acţiunea împotriva traficului de fiinţe umane 
(GRETA şi Comitetul ţărilor participante) recomandări  privind ameliorarea mecanismului de Monitorizare 
& Evaluare (M&E),  rezultate din analiza primului Raport al GRETA privind implementarea Convenţiei CoE 
de către Republica Moldova. 

Direcţia de activitate I. 4.   Asistenţă Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) în dezvoltarea şi promovarea Sistemului 
Naţional de Referire  (SNR) şi a cadrului legal asociat.  

Activitatea I. 4. 1  A oferi recomandările experţilor Centrului privind POS din cadrul Sistemului Naţional de Referire. 

 Graţie asistenţei oferite MMPSF din partea experţilor Centrului a fost aprobat un Ghid de identificare a 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, conform ordinului MMPSF nr. 33 din 20 
februarie, 2012.  

Activitatea I .4. 2 A promova opinia experţilor privind dezvoltarea cadrului legal şi regulatoriu asociat sistemului social de 
contractare.  

 În cadrul unui seminar tematic au fost elaborate şi prezentate  MMPSF recomandări privind asigurarea 
eliminării lacunelor din previziunile generale ale Legii privind acreditarea şi îmbunătăţirea  mecanismului 
de implementare a ei.  

Direcţia de activitate I. 5   Promovarea bunelor strategii anti-trafic şi aplicarea lor în Moldova şi în regiune.  

Activitatea I. 5. 1 
 

A susţine procesul de identificare şi schimbul de bune practici  în domeniul traficului de fiinţe umane.  

 În cadrul celei de-a 12-a Conferinţă GAATW  „Agenda pentru Prevenire: Non-discriminare  şi  
Împuternicire ”, care a avut loc  la data de 11-12 octombrie 2012, în Viena, au fost prezentate bunele practici 
aplicate de Centrul Internaţional „La Strada”  în prevenirea traficului de fiinţe umane şi au fost colectate 
informaţii privind abordări inovative pentru analiza şi combaterea traficului de fiinţe umane prin prisma 
non-discriminării. 

Activitatea I. 5. 2 A colecta informaţii despre bunele practici din domeniul anti-trafic din regiune.  

 A fost elaborată o metodologie de studiu şi colectate informaţii referitor la situaţia existentă şi 
particularităţile procesului de identificare a persoanelor traficate în cele 15 ONG-uri din 11 ţări, membre 
ale reţelei ARIADNE. Ca finalizare, bunele practici corespunzătoare au fost publicate în “Regional 
Guidelines on Identification of Trafficked Persons: A manual for South-Eastern and Eastern Europe” 
(http://www.ariadnet.net/pdfs/Identification_manual_final.pdf) şi distribuite actorilor anti-trafic  
naţionali şi internaţionali.  

 

Obiectivul strategic 2 A contribui la reducerea vulnerabilităţii femeilor şi persoanelor tinere la exploatare şi trafic.  

Direcţia de activitate 2. 1   A asigura disponibilitatea informaţiei şi consultaţiilor referitor la migraţia sigură şi pericolele traficului şi 
exploatării.  

Activitatea 2 .1. 1 A asigura un sistem de consultare individuală prin intermediul instrumentului naţional Linia Fierbinte 

 La Linia Fierbinte au fost recepţionate 456 de apeluri şi acordate sfaturi pentru o migraţia sigură. 

Activitatea 2. 1. 2 De a disemina informaţia prin intermediul materialelor editate şi prin mass media.  

http://www.ariadnet.net/pdfs/Identification_manual_final.pdf
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  Au fost diseminate la nivel naţional şi internaţional 1048 exemplare de materiale informative editate  
(rapoarte tematice, buclete, postere, maiouri, genţi, rucsacuri etc.) privind prevenirea traficului de fiinţe umane, 
inclusiv promovarea instrumentului naţional Linia Fierbinte. 

 Angajaţii Centrului au scrise 40 de articole cu tematica migraţiei sigure şi prevenirii traficului de fiinţe 
umane în publicaţii din presa naţională.  

 Au fost oferite interviuri la 10 agenţii de presă naţionale pe diferite tematici referitoare la activităţile 
Centrului Internaţional „La Strada”. 

Activitatea 2. 1. 3 A desfăşura o campanie media şi de sensibilizare cu accent pe migraţia sigură şi prevenirea exploatării.  

 Au fost elaborate 2 postere şi 2 flyer-e în cadrul proiectului Millennium Challenge Account-Moldova care 
vizează prevenirea traficului de fiinţe umane/exploatării în timpul construcţiei drumului naţional M2. 
Editarea şi distribuirea materialelor informaţionale în cadrul campaniei de sensibilizare este planificată 
pentru anul 2013.  

Activitatea 2. 1. 4 A facilitata accesul publicului şi a profesioniştilor la informaţie 
Menţinerea şi actualizarea site-ului tematic. 

 30504 vizitatori unici au accesat pagina WEB a Centrului Internaţional „La Strada” pe parcursul anului. 
Asigurarea grupurilor profesionale cu informaţie la solicitare.   

  În timpul perioadei raportate au fost oferite solicitanţilor răspunsuri în scris pentru mai mult de 20 
solicitări de informaţie referitor la fenomenul trafic de fiinţe umane din Republica Moldova, precum 
informaţii pentru cercetători şi studenţi (majoritatea din străinătate).  

Monitorizarea presei   

 Au fost monitorizate 7 ziare naţionale  (Timpul, Ziarul de Gardă, Jurnal de Chişinău,  Literatura şi Arta, 
Adevărul, Moldova Suverană şi Panorama), 9 publicaţii regionale (Cuvântul, Rezina, Unghiul şi Expresul, 
Ungheni, Gazeta de Sud, Cimişlia, Observatorul de Nord,  Soroca, Ora locală, Ialoveni,  Cuvântul liber, 
Cantemir, Glia drochiană, Drochia şi CП (Спрос и Предложение), Bălţi;), 4 agenţii de presă (Info-Prim Neo, 
Infotag, Mediafax şi Moldpres), precum şi 5 portaluri media (UNIMEDIA, Realitatea.net, Noi.md, site-ul 
Europa Liberă, Kommersant.md). În publicaţiile scrise au fost identificate în total de 27 articole/ştiri la 
tema fenomenul de trafic de fiinţe umane, 19 la tema combaterii/urmăririi traficului de fiinţe umane, 4 
despre organizaţiile active în domeniu şi 98 referitor la fenomenele asociate traficului de fiinţe umane 
(migraţiune ilegală, contrabandă etc.). 

Obiectivul strategic 3 A spori accesul la protecţie şi asistenţă pentru (prezumatele) victime ale traficului şi exploatării. 

Direcţia de activitate 3. 1  A asigura disponibilitatea informaţiei despre drepturile persoanelor traficate şi mecanismul de protecţie. 

Activitatea 3.1.1  Rapoarte, asigurarea protecţiei sociale/legale şi medierea cazurilor presupuse de trafic. 

 Prin intermediul Liniei Fierbinţi au fost recepţionate 215 apeluri (de la 118 rude, 58 experţi şi 39 victime); 
a fost oferită consiliere, având ca rezultat identificarea a 65 presupuse cazuri de trafic/exploatare; 

 Au fost identificate prin intermediul Liniei Fierbinţi 23 de victime ale traficului de fiinţe umane (16 
femei, 7 bărbaţi), traficate în Turcia, Rusia, Ucraina. 

  A fost acordată asistenţă, a fost facilitată salvarea şi reîntoarcerea în Moldova a 5 victime ale traficului. 

 2 victime ale traficului (o femeie şi un bărbat, traficaţi în Cipru şi Rusia) au fost asigurate, la solicitarea 
CCTP, cu servicii de mediere în timpul procedurilor de judecată. 

 Au fost înregistrate 16 persoane dispărute (14 femei şi 2 bărbaţi ), identificate drept cazuri presupuse de 
trafic. Rudelor le-a fost facilitat accesul la asistenţă internaţională de căutare. 

 La Linia Fierbinte au fost înregistrate 65 apeluri pe cazuri terţiare (violenţă în familie, reuniuni de 
familie, exploatarea migranţilor la locul de muncă) şi au fost transmise agenţiilor competente în 
domeniu. 

 

 
 
 


