Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 559
din 31 iulie 2012
PLANUL NAŢIONAL
DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 2012-2013
I. MĂSURI GENERALE
1.1. COORDONAREA ACTVITĂŢILOR ANTITRAFIC
Probleme identificate:
Imperfecţiunea coordonării activităţilor antitrafic la nivel naţional şi local. Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane nu lucrează eficient în
toate raioanele ţării (GRETA)
Scopul: Implicarea activă a autorităţilor administraţiei publice locale în elaborarea şi realizarea politicilor antitrafic
Activităţi

Costuri, mii lei
Sursele
Alte
bugetare ale
surse
autorităţilor
publice centrale
şi/sau locale
1
2
3
4
5
6
Obiectiv: Asigurarea suportului permanent al activităţii comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
Organizaţia
1.1.1.Elaborarea Strategiei de
Secretariatul permanent al
2012-2013
Comitetului naţional pentru
Internaţională
comunicare
combaterea traficului de
pentru Migraţie
fiinţe umane
1.1.2.Monitorizarea comisiilor
Secretariatul permanent al
2012-2013
teritoriale pentru combaterea traficului
Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de
de fiinţe umane
fiinţe umane

1.1.3. Participarea la şedinţele
comisiilor teritoriale pentru
combaterea traficului de fiinţe umane

Structuri responsabile de
implementare

Secretariatul permanent al
Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de

Parteneri

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie

Termenele de
realizare

2012-2013

Neacoperite

7

Indicii de
progres

8
Strategie de
comunicare
elaborată
Rapoarte
semestriale de
monitorizare a
activităţilor
comisiilor
teritoriale
antitrafic
elaborate
Numărul de
participări la
şedinţe

1

2
fiinţe umane

3

4

5

6

7

8

1.2. CADRUL LEGAL ŞI DE REGLEMENTARE
Probleme identificate:
Urmărirea penală şi condamnarea neeficientă pe dosarele traficului de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate („Trafficking in Persons 2011”, raportul
Departamentului de Stat al SUA, Raport al Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi
traficul de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău, 2 noiembrie 2011), ce este legată cu lacunele legislative în domeniu (Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie, La Strada). Cadrul legislativ şi normativ naţional legat de prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nu este armonizat pe deplin cu prevederile
tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (perioada de reflecţie, permisul de şedere, transplantul de organe etc.).
Scopul: Stabilirea cadrului legislativ şi normativ, necesar pentru combaterea efectivă a infracţiunii de trafic de fiinţe umane şi crimele conexe, precum şi pentru
protecţia drepturilor victimelor traficului de fiinţe umane. Armonizarea cadrului legislativ şi normativ cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica
Moldova este parte
Obiectiv : Modificarea actelor legislative şi normative
Secretariatul permanent al
1.2.1.Crearea grupurilor de lucru
Organizaţiile
Semestrul
Grupuri de lucru
I, 2012
specializate create
pentru identificarea necesităţilor de Comitetului naţional pentru internaţionale,
pentru
modificare a actelor legislative şi
combaterea traficului de
organizaţiile
normative
fiinţe umane, autorităţile
modificarea
neguvernamental
actelor legislative
publice centrale
e,
mediile
şi normative
academice,
experţii
independenţi
1.2.2. Evaluarea necesităţilor la nivel
Secretariatul permanent al
Organizaţiile
Semestrul
Lista actelor
legislative şi
naţional de modificare şi completare a Comitetului naţional pentru internaţionale,
I, 2012
organizaţiile
actelor legislative şi normative ce
combaterea traficului de
normative
reglementează
prevenirea
şi
neguvernamental
propuse pentru
fiinţe umane, autorităţile
combaterea traficului de fiinţe umane
e,
mediile
publice centrale
modificare şi
şi/sau legate cu problema respectivă
academice,
completare,
experţii
elaborată şi
coordonată cu
independenţi
actorii antitrafic
interesaţi

1
1.2.3. Elaborarea proiectelor pentru
modificarea şi completarea unor acte
legislative şi normative în domeniul de
reglementare a transplantului de
organe, ţesuturi şi celule umane

2
Ministerul Sănătăţii

1.2.4 Definitivarea şi promovarea
proiectelor de modificare a Legii
privind regimul străinilor în Republica
Moldova şi Legii privind prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane
(răgaz de reflecţie şi permis de şedere)

Ministerul Afacerilor Interne
(Centrul pentru

1.2.5 Modificarea şi/sau completarea
art.165, 168 şi 206 din Codul penal al
Republicii
Moldova,
pentru
delimitarea infracţiunilor şi stabilirea
unor pedepse proporţionale, precum şi
completarea art. 79 cu un nou alineat,
5, în sensul excluderii aplicării acestui
articol în infracţiunile prevăzute de art.
165 şi 206 din Codul penal

Procuratura Generală,
Ministerul Justiţiei

Combaterea Traficului de
Persoane), Ministerul
Justiţiei

3
4
Organizaţiile
2012-2013
internaţionale,
organizaţiile
neguvernamental
e,
mediile,
academice,
experţi
independenţi

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie,

2012

Centrul
Internaţional
„La Strada”

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie

2012-2013

5

6

7

8
Numărul
proiectelor de
acte legislative şi
normative
elaborate pentru
îmbunătăţirea
cadrului legislativ
şi normativ
naţional

Legea nr.200 din
16 iulie 2010
privind regimul
străinilor în
Republica
Moldova şi Legea
nr.241-XVI din
20 octombrie
2005 privind
prevenirea şi
combaterea
traficului de fiinţe
umane,
modificate şi
completate,
definitivate şi
aprobate
Proiect de lege
pentru
modificarea şi
completarea
Codului penal al
Republicii
Moldova aprobat

1
1.2.6.Elaborarea Regulamentului
(instrucţiunii) privind audierea
copiilor-victime ale traficului de fiinţe
umane, obligatoriu pentru colaboratorii
procuraturii şi poliţiei

2
Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor Interne

3

Centrul
Internaţional
„La Strada”,
Centul Naţional
de Prevenire a
Abuzului faţă de
Copii

Centul Naţional
de Prevenire a
Abuzului faţă de
Copii
1.3. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII ( anexa nr.1 la prezentul Plan)
1.2.7. Elaborarea ghidului privind Ministerul Afacerilor
protecţia copilului victimă/martor în Interne, Ministerul Justiţiei,
Procuratura Generală
cadrul procedurilor legale

4
Semestrul
I, 2013

2013

5

6

7

8
Regulament
(instrucţiune)
elaborat şi
aprobat

Ghid elaborat

1.4. MANAGEMENTUL INFORMAŢIONAL ŞI CERCETĂRILE
Probleme identificate:
1.Lacune în colectarea şi analiza datelor privind fenomenul /cazurile reale de trafic de fiinţe umane. Inexistenţa datelor oficiale comune la nivel naţional
(„Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a
Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, Raport al Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru
principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficul de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău la 2 noiembrie 2011).
Lacune în colectarea datelor la toate etapele procesului penal pe cazurile de trafic de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat
al SUA).
2. Insuficienţa cercetărilor naţionale privind fenomenul traficului de fiinţe umane şi reacţia antitrafic (Raportul grupului de experţi GRETA privind
implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, Raport al Conferinţei „Lansarea

Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficul de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău
la 2 noiembrie 2011).
3. Perioada îndelungată de transmitere a informaţiei despre cazurile de trafic de fiinţe umane de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova
în străinătate către autorităţile de stat.
Scopul:
1. Asigurarea disponibilităţii tuturor informaţiilor necesare şi datelor relevante despre fenomenul traficului de fiinţe umane, precum şi combaterea traficului de fiinţe
umane, accesibile tuturor actorilor implicaţi. Schimbul sistematic de date şi informaţii la nivel naţional şi internaţional cu respectarea standardelor internaţionale de
protecţie a datelor personale
2. Informarea rapidă a instituţiilor de stat de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate privind cazurile de trafic
identificate în străinătate

1
2
3
4
5
6
7
8
Obiectivul 1:Stabilirea unui sistem clar de colectare a datelor statistice despre cazurile de trafic de fiinţe umane, compatibile la nivel naţional. Divizarea sarcinilor,
rolurilor şi responsabilităţilor între toţi actorii implicaţi, inclusiv pentru prelucrarea datelor. Asigurarea colectării datelor la toate etapele procesului penal pe cazurile
de trafic de fiinţe umane
Organizaţia
1.4.1. Elaborarea programului
Secretariatul permanent al
2013
209,5
Program elaborat
Internaţională
computerizat pentru baza de date a
Comitetului naţional pentru
pentru Migraţie
combaterea traficului de
Secretariatului permanent al
fiinţe umane
Comitetului naţional pentru

combaterea traficului de fiinţe
umane
Obiectivul 2: Identificarea necesităţilor în efectuarea cercetărilor naţionale privind fenomenul traficului de fiinţe umane şi reacţia antitrafic. Căutarea posibilităţilor
pentru extinderea numărului de cercetări
1.4.2.Realizarea unor cercetări
Ministerul Afacerilor Interne
2012
În limitele
Publicarea unei
ştiinţifice privind reacţia antitrafic şi
surselor bugetare
(Academia de Poliţie)
lucrări ştiinţifice
evaluarea dimensiunii şi tendinţelor în
în domeniul
evoluţia traficului de fiinţe umane cu
traficului de fiinţe
publicarea rezultatelor
umane
Obiectivul 3: Crearea unui sistem informaţional comun al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în străinătate, Ministerului Afacerilor
Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei care ar permite informarea imediată despre
cazurile de trafic de fiinţe umane identificate în străinătate
2012-2013
Ministerul
1.4.3.Elaborarea şi implementarea
Ministerul Afacerilor
Sistem elaborat şi
Afacerilor
sistemului informaţional privind
Externe şi Integrării
implementat
Europene
Interne,
informarea imediată despre cazurile de
Ministerul
trafic de fiinţe umane identificate în
Muncii, Protecţiei
străinătate
Sociale şi
Familiei
1.5.ANALIZA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Probleme identificate:
1. Autoritatea publică nu utilizează evaluarea/evaluarea independentă pentru aprecierea impactului politicii naţionale antitrafic (Strategia Sistemului naţional de

referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257XVI din 5 decembrie 2008 şi Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane) şi planificarea pe viitor (Raportul grupului de experţi
GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, primul raport
privind progresul în implementarea în Republica Moldova a Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, 2011).
2. Nu există o metodologie de monitorizare şi evaluare a Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane de prevenire şi combatere a
traficului de fiinţe umane (Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Centrul Internaţional „La

1

2

3

4

5

6

7

8

Strada” şi lipsesc indicatorii de performanţă a Planului Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (primul raport privind progresul în
implementarea în Republica Moldova Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, 2011).
Scopul: Îmbunătăţirea continuă a politicii naţionale antitrafic la nivel strategic şi operaţional şi ajustarea acesteia la noile cerinţe sau la situaţiile modificate
Obiectivul 1: Crearea condiţiilor necesare şi utilizarea evaluării independente a Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane şi Strategiei

Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008
1.5.1.Elaborarea Raportului Analitic a
politicilor naţionale de prevenire şi
combatere a traficului de fiinţe umane
1.5.2. Organizarea mesei rotunde cu
actorii activi în cadrul Strategiei

Secretariatul permanent al
Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de
fiinţe umane
Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei

Sistemului naţional de referire
pentru protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor victime
ale traficului de fiinţe umane,
aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 257-XVI din 5
decembrie 2008 cu genericul
"Monitorizarea gradului de
implementare a Strategiei”
1.5.3. Analiza recomandărilor
expertizei internaţionale şi
consolidarea aspectului strategic al
planificării politicii în domeniu

Secretariatul permanent al
Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de
fiinţe umane

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie

2012

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie

2012-2013

Raport elaborat

44

Organizaţia
Semestrul I,
Internaţională
2012
pentru Migraţie,

Centrul
Internaţional
„La Strada”

Obiectivul 2: Asigurarea colectării sinergetice şi continue, precum şi analiza informaţiilor despre realizarea politicii antitrafic
Organizaţia
1.5.4. Elaborarea metodologiei de
Secretariatul permanent al
2012-2013
Internaţională
monitorizare şi evaluare a Planului
Comitetului naţional pentru
pentru Migraţie
naţional de prevenire şi combatere a
combaterea traficului de
fiinţe umane
traficului de fiinţe umane
1.6. MOBILIZAREA RESURSELOR ŞI BUGETULUI
Problema identificată:
Nu este cunoscut precis costul total al resurselor necesare pentru implementarea prezentului Plan

Masă rotundă
desfăşurată

Plan Naţional de
prevenire şi
combatere a
traficului de fiinţe
umane elaborat şi
aprobat
Metodologie
elaborată şi
testată

1
2
3
4
5
6
7
8
Scopul: Asigurarea cu resurse necesare pentru implementarea politicilor antitrafic
Obiectiv: Creşterea treptată a finanţării speciale pentru implementarea prezentului Plan de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane din partea diferitelor
ministere/instituţii guvernamentale
Organizaţia
1.6.1. Instruirea Grupului de lucru în
Secretariatul permanent al
2012
Numărul de
Internaţională
estimarea costurilor activităţilor de
specialişti instruiţi
Comitetului naţional pentru
pentru Migraţie
combaterea traficului de
prevenire şi combatere a traficului de
fiinţe umane, Ministerul
fiinţe umane
Finanţelor
1.6.2. Estimarea costurilor necesare
Autorităţile publice centrale
Organizaţia
2013
Estimarea
pentru implementarea prezentului Plan
Internaţională
costurilor
pentru Migraţie
efectuată
1.6.3. Cofinanţarea graduală de la
bugetul de stat, conform Cadrului

bugetar pe termen mediu pe anii
2012-2014 a serviciilor sociale pentru

Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei,
Ministerul Finanţelor

20122013

În limitele
mijloacelor
bugetare

victimele traficului de fiinţe umane

Numărul centrelor
finanţate şi
costurile
prevăzute în
bugetul de stat

II. PREVENIREA
2.1. SENSIBILIZAREA ŞI EDUCAŢIA PUBLICULUI LARG (anexa nr.2 la prezentul Plan)
2.2. REDUCERA VULNERABILITĂŢII (anexa nr.3 la prezentul Plan)
III. ASISTENŢA ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ A VICTIMELOR ŞI MARTORILOR
3.1. IDENTIFICAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE
Probleme identificate:
1. Lacune în identificarea victimelor tuturor formelor de trafic de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA).
2. Neajunsuri în identificarea victimelor exploatate în exteriorul ţării şi ale traficului intern (GRETA).
3. Echipe multidisciplinare, create la nivel local (poliţia, asistenţii sociali etc.) şi ONG-urile nu utilizează metodele proactive pentru identificarea victimelor
traficului de fiinţe umane (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova Convenţiei Consiliului Europei privind lupta
împotriva traficului de fiinţe umane, 2011).
Scopul: Asigurarea identificării victimelor tuturor formelor de trafic de fiinţe umane, inclusiv a traficului intern
Obiectivul 1 : Stabilirea metodelor/mecanismelor care permit identificarea victimelor tuturor formelor de trafic de fiinţe umane
Ministerul Muncii, Protecţiei
Organizaţia
3.1.1. Definitivarea şi aprobarea
Semestrul
Ghid aprobat
Sociale şi Familiei
Internaţională
Ghidului cu privire la identificarea
I, 2012
victimelor şi potenţialelor victime ale
pentru Migraţie,
traficului de fiinţe umane
Centrul

1

2

3

4

5

6

7

8

Internaţional
„La Strada”
3.1.2. Stabilirea parteneriatului pentru
eficientizarea funcţionării Liniei
Fierbinţi Naţionale in vederea
facilitării accesului victimelor
(prezumate) traficului de fiinţe umane
la protecţie

Ministerul Afacerilor Interne
(Centrul pentru

Combaterea Traficului de
Persoane

Centrul
Internaţional
„La Strada”

20122013

Acord de
colaborare semnat
Numărul
persoanelor
asistate

Obiectivul 2: Consolidarea metodelor proactive de identificare a victimelor traficului de fiinţe umane şi aplicarea lor de către echipele multidisciplinare
Secretariatul permanent al
3.1.3. Publicarea şi diseminarea
Semestrul
62
Ghid publicat şi
Medicins du
Ghidului cu privire la identificarea
Comitetului naţional pentru
diseminat
II,
2012
Monde,
victimelor şi potenţialelor victime ale
combaterea traficului de
Organizaţia
traficului de fiinţe umane către toţi
fiinţe umane, Ministerul
Internaţională
Muncii, Protecţiei Sociale şi
actorii antitrafic
pentru Migraţie
Familiei
20123.1.4. Promovarea instrucţiunilor
Instrucţiuni
Ministerul Muncii, Protecţiei Centul Naţional
2013
elaborate şi
Sociale şi Familiei,
intersectoriale privind procedurile de
de Prevenire a
instrumentare a cazurilor de violenţă,
Ministerul Afacerilor
Abuzului faţă de
promovate
Interne, Ministerul Sănătăţii,
Copii
neglijare şi exploatare a copilului

autorităţile publice locale
3.2. REPATRIEREA
Problemele identificate:
1.Lipsa unei prezenţe diplomatice ale Republicii Moldova în unele ţări de destinaţie ale traficului de fiinţe umane influenţează negativ accesul victimelor traficului
de fiinţe umane la asistenţa şi protecţia necesară (Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene).
2. Neaplicarea măsurilor speciale de protecţie a copiilor, victime ale traficului de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al
SUA) în special la etapa de repatriere.
3. Aplicarea mecanismului de repatriere a victimelor traficului de fiinţe umane suferă de un şir de lacune (Raportul grupului de experţi GRETA privind
implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011), Secretariatul permanent al
Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
Scopul: Acordarea asistenţei şi protecţiei necesare victimelor traficului de fiinţe umane aflate în străinătate

1
2
3
4
5
6
7
8
Obiectivul 1: Identificarea mijloacelor de protecţie şi asistenţă pentru victimele sau potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane în ţările de destinaţie în care
Republica Moldova nu a înfiinţat careva misiuni diplomatice şi oficii consulare
3.2.1. Întreprinderea acţiunilor ce se
impun în vederea înfiinţării noilor

misiuni diplomatice şi oficiilor
consulare ale Republicii Moldova
în străinătate

3.2.2. Intervenţia pe lîngă autorităţile
statelor de destinaţie a traficului de
fiinţe umane în vederea identificării
candidaţilor la funcţia de consul
onorific al Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, misiunile
diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii
Moldova în străinătate

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, misiunile
diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii
Moldova în străinătate
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, misiunile
diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii
Moldova în străinătate

20122013

20122013

3.2.3. Intervenţia pe lîngă autorităţile
2012statelor de destinaţie a traficului de
2013
fiinţe umane, organizaţiile
neguvernamentale din Republica
Moldova şi organizaţiile internaţionale
privind recomandarea organizaţiei
neguvernamentale sau organizaţiei
internaţionale care ar putea apăra
interesele cetăţenilor Republicii
Moldova, victime ale traficului de
fiinţe umane
Obiectivul 2: Aplicarea măsurilor de protecţie a copiilor neînsoţiţi, victimelor traficului de fiinţe umane, la toate etapele de repatriere
3.2.4. Îmbunătăţirea procesului de
Ministerul Muncii, Protecţiei
Semestrul
35,4
Organizaţia
monitorizare şi evaluare post
Sociale şi Familiei,
II, 2012
Internaţională
pentru Migraţie,
repatriere prin consolidarea
Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul
capacităţilor profesionale ale
Terre de hommes
Afacerilor Externe şi
autorităţilor publice locale
Integrării Europene,
Ministerul Sănătăţii,

Cel puţin o

misiune
diplomatică şi
un oficiu
consular al
Republicii
Moldova în
străinătate
înfiinţată
Cel puţin 3 oficii
consulare
onorifice
înfiinţate
Cel puţin 3

organizaţii
neguvernamenta
-le sau organizaţii
internaţionale
identificate

Numărul de
persoane şi copii
evaluaţi şi asistaţi

1

2
Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi
Comunicaţiilor, autorităţile

3

4

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie,
Terre de hommes

20122013

5

6

7

8

administraţiei publice
locale
3.2.5. Asistenţă în repatrierea copiilor
cu asigurarea serviciilor de îngrijire

Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei,
Ministerul Sănătăţii,

autorităţile administraţiei
publice locale

Numărul de copii
asistaţi

3.3. REABILITAREA ŞI REINTEGRAREA
Probleme identificate:
1.Victimele traficului de fiinţe umane nu totdeauna sînt informate despre dreptul la asistenţă şi protecţie prevăzută de lege.
2. Existenţa cazurilor de antrenare repetată a victimelor în situaţie de traficul de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al
SUA).
3. Lipsa standardelor minime de calitate pentru serviciile оferite victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
Scopul:
1. Asigurarea reabilitării şi reintegrării tuturor victimelor traficului de fiinţe umane, inclusiv victimelor traficului de fiinţe umane intern, indiferent de dorinţa lor de a
coopera sau nu cu autorităţile în procesul de urmărire penală.
2. Reducerea riscului victimelor traficului de fiinţe umane de a fi revictimizate şi/sau retraficate.
3. Creşterea eficienţii serviciilor prestate victimelor traficului de fiinţe umane
Obiectivul 1: Informarea continuă a victimelor traficului de fiinţe umane cu privire la drepturile lor
3.3.1. Elaborarea/reeditarea,
Ministerul Muncii, Protecţiei
Organizaţia
2012-2013
47,2
Numărl
actualizarea materialelor informative/
Sociale şi Familiei
Internaţională
materialelor
pentru Migraţie
informative
broşurilor adresate beneficiarilor
distribuite
Strategiei Sistemului naţional de

referire pentru protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor victime
ale traficului de fiinţe umane,
aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 257-XVI din 5

1

2

3

4

5

6

7

8

decembrie 2008

Obiectivul 2: Îmbunătăţirea monitorizării cazurilor de către echipele multidisciplinare la nivel raional şi comunitar
3.3.2. Elaborarea regulamentuluiMinisterul Muncii, Protecţiei
Organizaţia
Semestrul
cadru a echipelor multidisciplinare
Sociale şi Familiei
Internaţională
II, 2013
pentru Migraţie
Obiectivul 3: Standardizarea serviciilor adresate victimelor traficului de fiinţe umane
Organizaţia
3.3.3. Elaborarea şi promovarea
2013
Ministerul Muncii, Protecţiei
Internaţională
Sociale şi Familiei,
standardelor minime de calitate pentru
serviciile de protecţie şi asistenţă a
Ministerul Afacerilor Interne, pentru Migraţie,
Ministerul Justiţiei
victimelor şi potenţialelor victime ale
Centrul
traficului de fiinţe umane
Internaţional

Regulament
elaborat

9

„La strada”

Standarde
elaborate –
semestrul I, 2013
Standarde
promovate –
semestrul II, 2013

IV. INVESTIGAREA ŞI URMĂRIREA ÎN JUSTIŢIE
4.1. INVESTIGAREA
Problemele identificate:
1.Imperfecţiunea procesului de investigare a cazurilor de trafic de fiinţe umane şi prezentarea lor în judecată (Raportul grupului de experţi GRETA privind
implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, raportul grupului de lucru privind
Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review ) – Republica Moldova, 14 octombrie 2011).
2. Dreptul la confidenţialitate a copiilor nu este respectat/protejat eficient în cadrul urmăririi penale şi în instanţele de judecată. (Organizaţia Internaţională pentru
Migraţie)
3. Protecţia insuficientă a copiilor-victime ale traficului de fiinţe umane pe parcursul audierii („Trafficking in Persons 2011”, raportul departamentului de Stat al
SUA). Insuficienţa resurselor pentru acordarea protecţiei martorilor şi pentru suportul victimelor în judecată.
4. Cooperarea dintre poliţie, procurori, grăniceri, alte instituţii relevante şi organizaţii neguvernamentale este subdezvoltată (ONU).
5. Insuficienţa capacităţilor de investigare a infracţiunilor de pornografie infantilă prin intermediul Internetului.
Scopul: Investigarea efectivă a cazurilor de trafic de fiinţe umane prin aplicarea tehnicilor moderne de investigare şi a metodelor de protecţie a victimelor/martori

1
2
3
4
5
6
7
8
Obiectivul 1: Identificarea lacunelor în investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane şi cauzelor lor. Elaborarea măsurilor necesare pentru eficientizarea
investigării, aplicarea tehnicilor moderne de investigare şi modificarea legislaţiei
4.1.1. Elaborarea unui studiu, pentru
eficientizarea investigărilor, cu
includerea recomandărilor necesare

Procuratura Generală

Semestrul
II, 2012

Studiu elaborat
Recomandări
publicate pe website-ul
Procuraturii
Generale

4.1.2. Elaborarea şi înaintarea
propunerilor pentru modificarea
legislaţiei

Procuratura Generală

Semestrul
II, 2013

Propunerile
pentru
modificarea
legislaţiei
elaborate şi
înaintate la
Guvern

4.1.3. Elaborarea si aprobarea de către
Semestrul
Procuratura Generală
Procuratura Generală a unei
II, 2013
instrucţiuni speciale pentru
eficientizarea investigării destinate
procurorilor privind utilizarea art.109
alin.(3) din Codul de procedură penală
Obiectivul 2: Îmbunătăţirea procesului de audiere a copiilor victime ale traficului de fiinţe umane
4.1.4. Participarea
psihologilor/pedagogilor în procesul de
audiere a copiilor martori/victime

Autorităţile publice
locale, comisiile teritoriale
antitrafic, Procuratura
Generală

Centul Naţional
de Prevenire a
Abuzului faţă de
Copii,
Centrul
Internaţional
„La Strada”

2012 2013

Instrucţiunea
elaborată şi
aprobată de către
Procurorul
General

Numărul
specialiştilor/
audierilor

1
4.1.5. Stabilirea parteneriatului în
vederea securizării drepturilor
copilului victimă/martor în procesul de
audiere legală prin atragerea şi
utilizarea Camerei de Audiere si a
specialiştilor instruiţi in audierea
copilului

2
Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Justiţiei

3

Centrul
Internaţional
„La strada”,

4
2012 2013

5

6

7

8
Acord de
colaborare
semnat
Numărul de copii
asistaţi

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie,
Centul Naţional
de Prevenire a
Abuzului faţă de
Copii
Obiectivul 3. : Consolidarea capacităţilor organelor abilitate în protecţia victimelor/martori ai traficului de fiinţe umane prin suport tehnic acordat Direcţiei protecţia
martorilor a Ministerului Afacerilor Interne şi instanţelor de judecată
4.1.6. Alocarea sediului ce va
corespunde cerinţelor specifice de
activitate

Ministerul Afacerilor Interne

2012

În limitele
mijloacelor
bugetare

Sediu alocat

4.1.7. Procurarea automobilelor,
tehnicii şi mijloacelor speciale, tehnicii
de calcul, aparatajului pentru
videoconferinţă
4.1.8 Procurarea şi instalarea
echipamentului audio-video pentru
intervievarea victimelor-martori în
procesul penal

Ministerul Afacerilor Interne

2013

În limitele
mijloacelor
bugetare

Bunuri mobile
procurate

4.1.9. Alocarea mijloacelor financiare
pentru acoperirea cheltuielilor legate
de asigurarea securităţii participanţilor
la procesul penal şi pentru organizarea
instruirii permanente a efectivului

Ministerul Afacerilor Interne

Consiliul Superior al
Magistraturii, Procuratura
Generală

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie,
Ambasada SUA
în Republica
Moldova

2012

2013

Echipament
procurat şi instalat
în trei curţi de
apel şi trei
procuraturi
În limitele
mijloacelor
bugetare

Obiectivul 4. Consolidarea cooperării dintre poliţie, procurori, grăniceri, alte instituţii relevante şi organizaţiile neguvernamentale

Mijloace
financiare alocate

1
4.1.10. Încheierea acordurilor/
memorandumurilor de colaborare cu
ONG-urile active în domeniu pentru a
determina responsabilităţile fiecărei
părţi în realizarea politicilor antitrafic

2
Ministerul Afacerilor Interne
(Centrul pentru

4.1.11. Organizarea şedinţelor
Consiliului coordonator al organelor de
drept pe lîngă Procuratura Generală

Procuratura Generală

Combaterea Traficului de
Persoane)

3
Organizaţiile
neguvernamental
e de profil

4
2012-2013

5

6

2012-2013

7

8
Patru acorduri
încheiate

Şedinţe organizate

Obiectivul 5. Dezvoltarea capacităţilor de prevenire şi investigare a cazurilor de pornografie infantilă prin intermediul Internetului
4.1.12. Crearea secţiei specializate de
combatere a pornografiei infantile prin
intermediul Internetului

Ministerul Afacerilor
Interne

4.1.13. Instruirea personalului secţiei

Ministerul Afacerilor
Interne

Organizaţiile
neguvernamentale
de profil

4.1.14. Identificarea surselor de
Organizaţia
Ministerul Afacerilor
Internaţională
finanţare privind dotarea cu tehnica
Interne
pentru Migraţie,
necesară pentru relevarea şi
investigarea cazurilor de pornografie
OSCE
infantilă efectuate prin intermediul
Internetului
4.2. URMĂRIREA PENALĂ ŞI COMDAMNAREA TRAFICANŢILOR

2012

2012
2012

În limitele
mijloacelor
bugetare

Ordin de creare a
secţiei aprobat
Numărul de
instruiri
desfăşurate
Surse identificate
Dotarea cu
echipament tehnic

Problemele identificate:
Deficienţe în procesul de urmărire a cazurilor de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate şi condamnarea infractorilor (cazurile respective sînt rar
investigate, iar infractorii rar condamnaţi) („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, Raport al Conferinţei „Lansarea

Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficului de fiinţe umane”, organizat de ONU în
Chişinău, 2 noiembrie 2011).
Scopul: Îmbunătăţirea procesului de urmărire şi condamnare a persoanelor implicate în traficul de fiinţe umane în scopul exploatării muncii forţate
Obiectivul 1: Înlăturarea deficienţelor existente în procesul de urmărire a cazurilor de trafic de fiinţe umane în scopul exploatării muncii sau serviciilor forţate şi de
condamnare a infractorilor

1
4.2.1. Efectuarea unui studiu în
vederea identificării deficienţilor
existente la investigarea şi examinarea
judecătorească a cazurilor de trafic de
fiinţe umane în scopul exploatării prin
muncă forţată

2
Procuratura Generală

3

4
Semestrul
I, 2013

5

6

7

8
Studiu elaborat
Recomandările
publicate pe website-ul
Procuraturii
Generale

4.3. REABILITAREA LEGALĂ ŞI COMPENSAREA VICTIMELOR TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE
Problemele identificate:
1. Nu există un program de compensare pentru victime şi nici o viziune asupra mecanismului de finanţare a programului respectiv (Secretariatul permanent al
Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane).
2. Victimele traficului de fiinţe umane sînt revictimizate în procesul penal (raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal
Periodic Review, Republica Moldova, 14 octombrie 2011).
Scopul: Protecţia dreptului victimelor traficului de fiinţe umane la reparaţia prejudiciului cauzat
Obiectivul 1: Stabilirea unei scheme/unui mecanism lucrativ, care urmează să ofere persoanelor traficate acces la despăgubiri cu participarea statului
Secretariatul permanent al
4.3.1. Organizarea şi desfăşurarea
Semestrul
Numărul de
Reprezentaţa
unui atelier/mese rotunde cu privire la
Comitetului naţional pentru
I,
2012
participanţi ai
Permanentă a
combaterea traficului de
mecanismul de compensare
atelierului
Guvernului
Recomandări
fiinţe umane
Franţei pe lîngă
elaborate
organizaţiile

Internaţionale,
Viena, Ambasada

4.3.2. Desfăşurarea unui studiu
analitic cu privire la mecanismul de
compensare a victimelor

Secretariatul permanent al
Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de
fiinţe umane

4.3.3. Elaborarea conceptului cu
privire la fondul de compensare

Secretariatul permanent al
Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de

SUA în Republica
Moldova,
Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie
Ambasada SUA
în Republica
Moldova,
Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie
Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie,

Semestrul
II, 2012

Studiu elaborat şi
discutat cu actorii
antitrafic
Recomandări
publicate

2013

Concept elaborat

1

2
fiinţe umane

Obiectivul 2: Prevenirea revictimizării în procesul penal
4.3.4. Elaborarea unei instrucţiuni
Procuratura Generală,
executorii cu privire la modul de
Ministerul Afacerilor Interne
audiere a victimelor în vederea evitării
revictimizării
4.3.5. Elaborarea unei instrucţiuni cu
Procuratura Generală,
privire la neatragerea la răspundere a
Ministerul Afacerilor Interne
prezumatelor victime, în situaţia unde
există careva motive de a suspecta
intervenirea/ intimidarea/ determinarea
la depunerea declaraţiilor false din
partea altor persoane (inclusiv
traficant)

3

4

5

6

7

8

Centrul
Internaţional
„La Strada”

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie

Semestrul
II, 2012

Instrucţiune
elaborată şi
aprobată

Semestrul
II, 2013

Instrucţiune
elaborată şi
aprobată

4.4. MĂSURI ANTICORUPŢIE
Problemele identificate:
1. Implicarea colaboratorilor organelor de drept şi a oficialilor publici (art.123 din Codul penal) în traficul de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul
Departamentului de Stat al SUA).
2. Existenţa corupţiei în organele de urmărire penală şi în instanţele de judecată („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA).
Scopul: Reducerea posibilităţilor, mijloacelor de corupere a colaboratorilor organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată în traficul de fiinţe umane
Obiectivul 1: Asigurarea procesului de investigare a fenomenului corupţiei la toate nivelele de stat
Procuratura Generală,
2012 4.4.1. Depistarea, investigarea şi
Procuratura Anticorupţie,
2013
judecarea cazurilor de implicare a
oficialilor (art.123 din Codul penal) în
Centrul pentru Combaterea
traficul de fiinţe umane
Crimelor Economice şi
Corupţiei, Ministerul
Afacerilor Interne

Cauze penale
pornite, trimise în
judecată, sentinţe
pronunţate

Obiectivul 2: Sporirea transparenţei şi extinderea mediatizării activităţii actorilor de stat. Ajustarea măsurilor anticorupţie la standardele internaţionale

1
4.4.2. Depistarea, investigarea şi
judecarea cazurilor de implicare a
oficialilor în acţiuni de corupţie în
conexiune cu cazurile de trafic de
fiinţe umane *

2
3
4
Procuratura Generală,
2012 Procuratura Anticorupţie,
2013
Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice şi
Corupţiei, Ministerul
Afacerilor Interne
V. COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ

5

6

7

8
Cauze penale
pornite, trimise în
judecată, sentinţe
pronunţate

5.1. INTENSIFICAREA COLABORĂRII INTERNAŢIONALE
Problemele identificate:
Cooperarea bilaterală cu ţările de destinaţie în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane, identificării şi repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane este
subdezvoltată (raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review ) – Republica Moldova, 14 octombrie 2011, Raportul
grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011,
Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane).
Scopul: Îmbunătăţirea identificării şi repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane prin extinderea cooperării cu ţările de tranzit, de destinaţie şi cu organizaţiile
internaţionale din domeniu
Obiectivul 1: Colaborarea cu Federaţia Rusă şi Ucraina în domeniul identificării, evaluării, repatrierii şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de
fiinţe umane, precum şi a copiilor neînsoţiţi
5.1.1. Determinarea mecanismului de
colaborare cu Federaţia Rusă şi
Ucraina în domeniul identificării,
evaluării, repatrierii şi asistenţei
victimelor şi potenţialelor victime ale
traficului de fiinţe umane, precum şi a
copiilor neînsoţiţi

Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei,
Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul
Afacerilor Externe şi
Integrării Europene,

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie,
„Terre de
hommes”

2012 2013

44,8

Mecanism de
colaborare,
coordonat cu
Federaţia Rusă şi
Ucraina

autorităţile administraţiei
publice locale

5.2. COOPERAREA POLIŢIENEASCĂ ŞI JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ
Problemele identificate:
1. Cooperarea ineficientă cu autorităţile de resort din Orientul Mijlociul şi Asia pe cazurile de trafic de fiinţe umane (Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene).
2. Insuficienţa schimbului informaţional cu alte ţări, imperfecţiunea protecţiei datelor personale (primul raport privind progresul în implementarea în Republica
Moldova a Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, 2011).
Scopul: Îmbunătăţirea asistenţei şi protecţiei acordate cetăţenilor Republicii Moldova, victime ale traficului de fiinţe umane, aflate peste hotare

1
2
3
4
5
6
7
8
Obiectivul 1: Stabilirea contactelor formale şi informale cu autorităţile competente ale statelor din Orientul Mijlociu şi Asia responsabile de subiectul traficului de
fiinţe umane. Examinarea posibilităţii încheierii memorandumurilor de înţelegere sau altor instrumente juridice cu autorităţile din Orientul Mijlociu şi Asia
responsabile de subiectul traficului de fiinţe umane
5.2.1. Organizarea vizitelor şi
consultărilor cu autorităţile competente
ale statelor din Orientul Mijlociu, Asia
etc. responsabile de domeniul
combaterii traficului de fiinţe umane

2012

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, misiunile
diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii
Moldova în străinătate

Numărul de
vizite efectuate,
contacte stabilite,
persoane de
legătură
identificate

Obiectivul 2. Îmbunătăţirea schimbului de date dintre organele de urmărire penală şi instanţele de judecată cu autorităţile respective din alte ţări
5.2.2. Organizarea unor ateliere de
lucru cu participarea reprezentanţilor
organelor de drept din ţările sau
regiunile de destinaţie a traficului de
fiinţe umane

Procuratura Generală

5.2.3. Transmiterea cererilor de
asistenţă juridică internaţională în
materie penală către autorităţile
competente ale ţărilor de destinaţie sau
de tranzit a traficului de fiinţe umane

Procuratura Generală,
Ministerul Justiţiei

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie,
Ambasada SUA
în Republica
Moldova
Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie,
Ambasada SUA
în Republica
Moldova

2012 2013

Numărul de
ateliere
organizate

2012 2013

Numărul de
cereri de
asistenţă juridică
internaţională în
materie penală
executate

* Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21 iulie 2011.

Anexa nr.1
la Planul naţional de prevenire
şi combatere a traficului de fiinţe
umane pentru anii 2012-2013
CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR
Probleme identificate:
1. Colaboratorii organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată şi alţi actori de stat nu au abilităţile necesare şi nivelul suficient de cunoaştere
privind tendinţele noi ale fenomenului traficului de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, raportul
grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review ) – Republica Moldova, 14 octombrie 2011), abordarea
orientată spre victimă (Raport al Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi
traficului de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău, la 2 noiembrie 2011), particularităţile de lucru cu copiii („Trafficking in Persons 2011”,
raportul Departamentului de Stat al SUA), copii repatriaţi şi femei (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a
Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011).
2. Fluctuaţia cadrelor în structurile de stat influenţează negativ rezultatele instruirilor (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în
Moldova a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011).
3. Consulii/colaboratorii reprezentanţelor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare resimt necesitatea dezvoltării capacităţilor în domeniul
identificării victimelor traficului de fiinţe umane, prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane (Secretariatul permanent al Comitetului naţional
pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene) .
4. Autorităţile administraţiei publice locale, preşedinţii şi secretarii comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane nu sînt informaţi
pe deplin despre fenomenul traficului de fiinţe umane şi nu acordă, în toate localităţile, suport activităţii echipelor multidisciplinare, create în cadrul
Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aprobate prin
Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011, Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea
traficului de fiinţe umane).
5. Echipe multidisciplinare, create la nivel local (poliţia, asistenţii sociali etc.) şi organizaţiile neguvernamentale nu utilizează metodele proactive
pentru identificarea victimelor traficului de fiinţe umane (Raportul grupului de experţi GRETA privind implementarea în Moldova a Convenţiei
Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 2011).
Scopul:
1. Dezvoltarea abilităţilor actorilor antitrafic în vederea prevenirii, combaterii traficului de fiinţe umane şi asistenţei victimelor traficului de fiinţe
umane prin abordări bazate pe drepturile omului şi orientate spre victimă
2. Perfecţionarea nivelului de cunoştinţe privind problema traficul de fiinţe umane şi muncii forţate, precum şi a mijloacelor de combatere a
fenomenelor respective

Structuri
responsabile de
implementare

Parteneri

Termenele de
realizare

Costuri, mii lei

Indicii de
Sursele
Alte surse Neacoprogres
bugetare ale
perite
autorităţilor
publice
centrale şi/sau
locale
1
2
3
4
5
6
7
8
Obiectivul 1. Sporirea nivelului de cunoaştere a tuturor aspectelor fenomenului traficului de fiinţe umane, în special traficul de fiinţe umane în scopul exploatării
prin muncă forţată sau a „traficului de organe”, de către colaboratorii organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată. Elaborarea şi implementarea unui
program de formare pentru organele de poliţie în vederea consolidării capacităţilor de lucru cu copiii, cu accent deosebit cu copiii repatriaţi
Activităţi

1.3.1.Organizarea şi desfăşurarea a trei
seminare de profil pentru procurori şi
judecători

Institutul Naţional de
Justiţie

1.3.2. Organizarea şi desfăşurarea
seminarelor de instruire cu
reprezentanţii organelor de drept din
regiuni
1.3.3. Instruirea unui grup de ofiţeri de
urmărire penală
privind aspectele
psihologice în lucrul cu copiii victime /
martori

Ministerul Afacerilor
Interne (Academia de
Poliţie)
Centrul pentru
Combaterea Traficului
de Persoane

1.3.4. Organizarea seminarelor de Ministerul Afacerilor
instruire pentru reprezentanţii organelor Interne
de drept (inspectorii serviciilor minori,
şefii de post, ofiţerii operativi de sector)
în vederea consolidării capacităţilor de
lucru cu copiii, cu accent deosebit cu
copiii repatriaţi

OSCE,
Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie

Semestrul I,
2012

În limitele
mijloacelor
bugetare

2012-2013

În limitele
mijloacelor
bugetare

230

26 judecători şi
47 procurori
instruiţi în
domeniul
traficului de
fiinţe umane
17 seminare
realizate

Centul Naţional de
Prevenire a
Abuzului faţă de
Copii

Semestrul I,
2012

Numărul de
ofiţeri instruiţi

Terre de hommes

2012

Patru seminare
realizate

1
1.3.5. Elaborarea unui curriculum
standard şi a modulului pentru instruirea
iniţială şi continuă a tuturor procurorilor
şi poliţiştilor, care sînt special desemnaţi
pentru cazurile de trafic de fiinţe umane

2
Institutul Naţional de
Justiţie,
Ministerul Afacerilor
Interne, Procuratura
Generală

3
Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie

4
2012

5

6

7

8
Curriculum şi
modul elaborate

1.3.6.Desfăşurarea instruirilor pentru
reprezentanţii poliţiei şi a procuraturii în
identificarea cazurilor de exploatare
a
copiilor
si
sexual-comercială
tratamentul martorilor vulnerabili, în
special a copiilor, în procesul de
urmărire penală, inclusiv la etapa de
audiere legală şi utilizare a camerelor de
audiere a martorilor vulnerabili

Ministerul Afacerilor
Interne (Centrul pentru
Combaterea Traficului
de Persoane),
Institutul Naţional de
Justiţie, Procuratura
Generală

Centrul
Internaţional
„La Strada”

2012

Numărul
persoanelor
instruite

1.3.7. Elaborarea cursului de formare a
procurorilor si judecătorilor privind
audierea copilului victimă-martor şi
integrarea acestuia în curricula
Institutului Naţional de Justiţie

Institutul Naţional de
Justiţie

Centrul
Internaţional
„La Strada”

2013

Curs
elaborat
şi
aprobat

Obiectivul 2. Organizarea instruirilor colaboratorilor reprezentanţelor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare.
Stabilirea unui mecanism permanent de instruire a angajaţilor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale
Republicii Moldova în străinătate în identificarea victimelor traficului de fiinţe umane.
Incorporarea instruirii în acest domeniu în curriculumul de instruire generală a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
1.3.8. Organizarea cursurilor de instruire
Ministerul Afacerilor
2012
Cel puţin două
Organizaţiile
pentru angajaţii Ministerului Afacerilor
Externe şi Integrării
traininguri pentru
internaţionale,
Europene
angajaţii
Externe şi Integrării Europene în
organizaţiile
Ministerului
domeniul identificării victimelor
neguvernamentale
Afacerilor
traficului de fiinţe umane
Externe şi
Integrării
Europene

1
2
3
1.3.9. Elaborarea programului e-learning Ministerul Afacerilor Organizaţiile
pentru
colaboratorii
din
cadrul Externe şi Integrării internaţionale,
misiunilor diplomatice şi oficiilor Europene
organizaţiile
consulare ale Republicii Moldova în
neguvernamentale
străinătate

4
2012

5

6

7

8
Modulul elearning dezvoltat

Obiectivul 3. Asigurarea / organizarea instruirilor dedicate cadrelor didactice şi psihologilor şcolari privind traficul de fiinţe umane, violenţa în familie, exploatarea
sexuală, abuzul, neglijarea copiilor, siguranţa on-line etc.
1.3.10. Elaborarea şi actualizarea pro- Institutul de Ştiinţe
2012-2013
226,4
450
Numărul
Centrul de
gramelor de formare a cadrelor didactice ale Educaţiei
programelor de
Informare şi
formare
şi a psihologilor şcolari în vederea (subordonat
Documentare
elaborate,
desfăşurării
procesului educaţional Ministerului
privind Drepturile
orientat spre prevenirea traficului de Educaţiei),
de cadre
Copilului,
fiinţe umane, prevenirea violenţei în
didactice şi de
autorităţile
Centrul
psihologi şcolari
familie, a abuzului şi neglijării copiilor,
administraţiei
Internaţional „La
audierea copiilor martori/victime etc.
formaţi
publice locale,
Strada”,
Ministerul Educaţiei
Centul Naţional de
Prevenire a
Abuzului faţă de
Copii
1.3.11. Actualizarea şi implementarea Ministerul Educaţiei,
Trimestrul IV,
400
20
Programe de
Centrul de
programelor de formare continuă a Institutul de Ştiinţe
formare
continuă
2012
Informare şi
actualizate
cadrelor didactice şi a psihologilor ale Educaţiei
Documentare
destinate cadrelor
şcolari implicaţi în activităţile de (subordonat
privind Drepturile
didactice,
prevenire a traficului de fiinţe umane
Ministerului
Copilului
diriginţilor şi
Educaţiei)
psihologilor
şcolari
Obiectivul 4. Crearea posibilităţilor şi căutarea resurselor necesare pentru organizarea instruirilor continue a personalului medical în domeniul antitrafic. Organizarea
instruirilor pentru personalul medical adaptate la necesităţile lor
1.3.12. Elaborarea modulului pentru Ministerul Sănătăţii
Semestrul II,
23,2
Modul elaborat
Medicins du
formarea personalului
medical cu
2012
Monde
privire la identificarea şi asistenţa
victimelor traficului de fiinţe umane
1.3.13. Instruirea lucrătorilor medicali ce Ministerul Sănătăţii
2012
116,3
400
persoane
Medicins du
ţine de identificarea şi asistenţa
instruite
Monde
victimelor traficului de fiinţe umane

1

2

3

4

5

6

7

Obiectivul 5. Crearea posibilităţilor şi căutarea resurselor extrabugetare necesare pentru organizarea instruirii continue a echipelor multidisciplinare
Ministerul Muncii,
Organizaţia
2012-2013
250
1.3.14.Instruirea continuă a echipelor
Internaţională
multidisciplinare în domeniul antitrafic Protecţiei Sociale şi
pentru Migraţie,
Familiei

Centrul
Internaţional
„La Strada”
1.3.15.
Elaborarea
şi
adoptarea Ministerul Muncii,
materialului de suport pentru instruirea Protecţiei Sociale şi
continuă
Familiei, Secretariatul

permanent al
Comitetului naţional
pentru combaterea
traficului de fiinţe
umane
1.3.16. Desfăşurarea instruirilor pentru
echipele multidisciplinare comunitare
în raioanele-pilot

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei, Ministerul
Afacerilor Interne,
Ministerul Sănătăţii,

autorităţile
administraţiei
publice locale

Centrul
Internaţional „La
Strada”

2012 - 2013

Organizaţia
Internaţională
pentru Migraţie,
Centul Naţional de
Prevenire a
Abuzului faţă de
Copii

Semestrul I,
2012

8

Numărul

echipelor
multidisciplinar
e instruite
repetat, numărul
seminarelor şi a
persoanelor
instruite
Material de
suport adoptat

82,6

Obiectivul 6. Sporirea capacităţilor preşedinţilor şi secretarilor comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane
Organizaţia
1.3.17. Organizarea seminarelor de
Secretariatul
Semestrul II,
236
Internaţională
instruire pentru membrii comisiilor
permanent al
2012
pentru Migraţie
teritoriale privind combaterea traficului
Comitetului naţional
de fiinţe umane
pentru combaterea
traficului de fiinţe

Numărul
instruirilor şi a
persoanelor
instruite

Numărul de
preşedinţi şi
secretari ai

comisiei
teritoriale

1

2
umane

3

4

5

6

7

8

antitrafic
instruiţi

Obiectivul 7. Creşterea nivelului de cunoaştere al actorilor antitrafic privind abordarea orientată spre victimă, cu o atenţie specială asupra copiilor şi prin prisma egalităţii
de gen
1.3.18. Organizarea seminarelor de
Ministerul Muncii,
Organizaţia
2012-2013
23
100 de specialişti
instruire pentru actorii antitrafic ce
Internaţională
instruiţi
Protecţiei Sociale şi
Familiei (Centrul de
(psihologi
din
includ subiectele profilelor
pentru Migraţie,
psihologic/medicale ale bărbaţilor,
Asistenţă şi Protecţie
şcoli şi raioanele
mediile academice,
femeilor şi copiilor victime ale traficului pentru victimele şi
nordice)
Medicins du
potenţialele victime ale Monde
de fiinţe umane
traficului de fiinţe
umane (subordonat
Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei)
1.3.19. Instruirea persoanelor din cadrul Ministerul Muncii,
Organizaţia
2012-2013
Numărul
agenţiilor teritoriale pentru ocuparea
Protecţiei Sociale şi
seminarelor
Internaţională
forţei de muncă, responsabile de
instructive şi a
pentru Migraţie,
Familiei, Agenţia
participanţilor
acordarea asistenţei la integrarea
organizaţiile
Naţională pentru
instruiţi
profesională a victimelor traficului de
neguvernamentale
Ocuparea Forţei de
fiinţe umane
Muncă (subordonată

Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei)

Anexa nr.2
la Planul naţional de prevenire
şi combatere a traficului de fiinţe
umane pentru anii 2012-2013
SENSIBILIZAREA ŞI EDUCAŢIA PUBLICULUI LARG
Probleme identificate:
1. Populaţia nu este informată pe deplin despre pericolul şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane („Trafficking in Persons 2011”,
raportul Departamentului de Stat al SUA, raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic Review ) –
Republica Moldova, 14 octombrie 2011), precum şi despre noile tendinţe ale acestuia (exploatarea sexuală a copiilor on-line, turismul sexual etc.).
2. Implementarea insuficientă a tehnologiilor informaţionale în procesul de sensibilizare a publicului despre traficul de fiinţe umane.
Scopul: Educarea opiniei publice cu privire la pericolul şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane şi a problemelor conexe (exploatarea
imigranţilor, exploatarea sexuală comercială a copiilor etc.)
Activităţi

Structuri responsabile
de implementare

Parteneri

Termenele
de
realizare

1
2
3
4
Obiectivul 1. Creşterea sensibilizării publicului larg privind tendinţele noi ale traficului de fiinţe umane
2.1.1. Organizarea şi desfăşurarea
seminarelor de sensibilizare
privind pericolul şi consecinţele
fenomenului traficului de fiinţe
umane, precum şi noile tendinţe
ale acestuia

Ministerul Afacerilor
Interne (Centrul pentru
Combaterea Traficului
de Persoane)

Organizaţiile
neguvernamentale de
profil

20122013

Costuri, mii lei
Sursele
Alte
bugetare ale surse
autorităţilor
publice
centrale
şi/sau locale
5
6

Neacoperite

7

Indicii de progres

8
80 seminare

1
2
2.1.2. Activităţi de dezvoltare a Autorităţile
capacităţii de informare a copiilor administraţiei publice
şi părinţilor pentru pedagogii din locale
10 localităţi
2.1.3. Organizarea campaniilor
(media) de sensibilizare a societăţii
privind problema traficului de
fiinţe umane şi a problemelor
conexe (exploatarea migrantului,
siguranţa on-line, exploatarea
sexuală comercială a copiilor,
violenţa în familie etc.).
2.1.4. Stabilirea parteneriatului
pentru eficientizarea funcţionării
Liniei Fierbinţi
Naţionale în
vederea
promovării
migraţiei
sigure, prevenirii traficului de
fiinţe umane şi exploatării
migranţilor
2.1.5. Desfăşurarea unor măsuri de
sensibilizare a populaţiei cu privire
la consecinţele traficului de fiinţe
umane asupra populaţiei
2.1.6. Organizarea activităţilor de
informare, educare, comunicare, în
special pentru tineri, privind
traficul de fiinţe umane şi pericolul
social al acestui fenomen, precum
şi a problemelor conexe

3
Centul Naţional de
Prevenire a Abuzului
faţă de Copii,
Centrul de Informare şi
Documentare privind
Drepturile Copilului
Centrul
Internaţional
„La Strada”

20122013

Numărul de
companii
desfăşurate, de
persoane informate

Ministerul Afacerilor
Interne (Centrul pentru
Combaterea Traficului
de Persoane)

Centrul Internaţional
„La Strada”

20122013

Acord de colaborare
semnat
Numărul
persoanelor
consultate

Ministerul Sănătăţii

Medicins du Monde

Semestrul
II, 2012

Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei, Ministerul
Educaţiei,
autorităţile
administraţiei publice
locale

Centrul Internaţional
„La Strada”,
Medicins du Monde,
alte ONG-uri

20122013

Secretariatul permanent
al Comitetului naţional
pentru combaterea
traficului de fiinţe
umane

2.1.7. Organizarea şi desfăşurarea Ministerul Culturii
unor lecţii, dezbateri, mese rotunde
în cadrul instituţiilor de învăţămînt

4
20122013

20122013

5

6

7

62

8
Numărul de
activităţi desfăşurate
de beneficiari

Spot publicitar
elaborat
Bannere informaţionale elaborate şi
plasate
Numărul de
activităţi
desfăşurate, de
beneficiari

10 lecţii, 420 de
beneficiari

1
2
artistic cu privire la pericolul şi
consecinţele fenomenului traficului
de fiinţe umane
2.1.8.Educarea publicului larg Ministerul Culturii
privind pericolul şi consecinţele
traficului de fiinţe umane prin
intermediul acţiunilor culturalartistice spectacole, recitaluri de
muzică şi expoziţii
2.1.9. Organizarea activităţilor de
Agenţia Turismului
sensibilizare si încurajare a
businessului autohton în domeniul
turismului şi tehnologiilor
informaţionale şi a comunicaţiilor
să întreprindă acţiuni pentru
prevenirea exploatării sexualcomerciale a copiilor
2.1.10. Elaborarea şi publicarea
materialelor privind prevenirea
diferitor forme de abuz

3

4

5

6

20122013

Centrul
Internaţional
„La Strada”

Semestrul
I, 2012

7

8

Numărul de
spectacole, concerte
şi expoziţii
organizate,
de spectatori
deserviţi
Numărul de
activităţi
desfăşurate, de
beneficiari

Centul Naţional de
20122013
Prevenire a Abuzului
faţă de Copii,
Centrul de Informare şi
Documentare privind
Drepturile Copilului
Obiectivul 2. Dezvoltarea aplicaţiilor mobile şi utilizarea reţelelor de socializare în sensibilizare, informarea şi educaţia publicului larg

Numărul de
publicaţii

2.1.11. Elaborarea şi consultarea
conceptului aplicaţiilor mobile

2012

Aplicaţie mobilă
elaborată

2012

Aplicaţie mobilă
implementată

2.1.12. Întreprinderea activităţilor
tehnologice de elaborare şi
implementare a aplicaţiilor mobile

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, misiunile
diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii
Moldova în străinătate
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, misiunile
diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii
Moldova în străinătate

1
2.1.13. Incorporarea produselor
informaţionale în domeniul
traficului în cadrul platformei
reţelelor de socializare

2
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene, misiunile
diplomatice şi oficiile
consulare ale Republicii
Moldova în străinătate

3
ONG-uri

4
2012

5

6

7

8
Informaţia privind
traficul de fiinţe
umane amplasată
periodic pe reţelele
de socializare

Anexa nr.3
la Planul naţional de prevenire
şi combatere a traficului de fiinţe
umane pentru anii 2012-2013
REDUCEREA VULNERABILITAŢII
Probleme identificate:
1. Copiii, în special copiii din orfelinate şi copiii rămaşi fără îngrijire în urma migraţiei nereglementate sînt foarte vulnerabili în faţa fenomenului de trafic de fiinţe
umane
(„Trafficking in Persons 2011”, raportul Departamentului de Stat al SUA, raportul grupului de lucru privind Revizuirea Periodică Universală ( Universal Periodic
Review ) – Republica Moldova, 14 octombrie 2011, Raportul Conferinţei „Lansarea Comentariilor pentru principiile recomandate şi liniile directoare privind
drepturile omului şi traficului de fiinţe umane”, organizat de ONU în Chişinău, la 2 noiembrie 2011, Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru
combaterea traficului de fiinţe umane).
2. Insuficienţa cunoştinţelor în rîndul tineretului despre pericolul şi conexiunea traficului de fiinţe umane cu alte probleme sociale, precum şi despre oportunităţile de
dezvoltare a unei afaceri în Republica Moldova (Ministerul Economiei).

Scopul:
1. Reducerea vulnerabilităţii faţă de traficul de fiinţe umane şi retraficare.
2. Educarea tineretului cu privire la pericolul şi consecinţele fenomenului traficului de fiinţe umane şi a problemelor conexe (exploatarea migrantului, exploatarea
sexual-comercială a copiilor).
3. Diminuarea violenţei în familie, a discriminării femeilor, a încălcării drepturilor copiilor şi a altor grupuri vulnerabile.
4. Creşterea suportului economico-social pentru potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane. Stimularea dezvoltării afacerilor în zonele rurale.
Structuri
Parteneri
Termenele
Costuri, mii lei
Activităţi
responsabile de
de
Indicii de progres
Sursele
Alte
Neacoimplementare
realizare
bugetare ale surse
perite
autorităţilor
publice
centrale
şi/sau locale
1
2
3
4
5
6
7
8
Obiectivul 1. Creşterea sensibilizării potenţialelor victime, în special a copiilor din orfelinate, absolvenţilor şcolilor-internat, instituţiilor specializate de învăţămînt
pentru copii şi copiii rămaşi fără îngrijire în urma migraţiei ilegale – privind migraţia sigură şi pericolele asociate traficului de fiinţe umane

1
2.2.1. Realizarea studiului
cantitativ privind copiii în situaţie
de dificultate şi copiii ai căror
părinţi sînt plecaţi peste hotare

2
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei, Ministerul
Educaţiei, Ministerul
Afacerilor Interne,
Ministerul Sănătăţii,
autorităţile administraţiei publice locale
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei, Ministerul
Educaţiei, Ministerul
Afacerilor Interne,
Ministerul Justiţiei

3
Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie, Agenţia
Cehă pentru Dezvoltare

2.2.3. Organizarea activităţilor
curiculare şi extracurriculare în
instituţiile rezidenţiale cu privire la
pericolele asociate traficului de
fiinţe umane

Ministerul Educaţiei

Centrul de Informare şi
Documentare privind
Drepturile Copilului,
Centrul Internaţional „La
Strada”

2012-2013

100

2.2.4. Dezvoltarea serviciilor de
îngrijire
a
copiilor
pentru
prevenirea traficului de copii
(centre/secţii maternale)

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
Ministerul Sănătăţii,
autorităţile
administraţiei publice
locale
Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei,
autorităţile
administraţiei publice

Organizaţiile
neguvernamentale

2012-2013

Bugetul de
stat

Fundaţia „Lumos”,
UNICEF

2012-2013

2.2.2. Elaborarea şi promovarea
proiectului de lege cu privire la
protecţia copilului

2.2.5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii
copilului în mediul familial pentru
reducerea vulnerabilităţii prin
implementarea şi dezvoltarea
mecanismului
de
colaborare
intersectorial

4
Semestrul
II, 2012

5

6

2012-2013
Organizaţia
neguvernamentală „Every
Child”

7

8
Studiu realizat

Proiect de lege
elaborat şi consultat

760

100% din elevi
incluşi la educaţie
civică şi la dirigenţie
Numărul de
activităţi tematice
extracurriculare
Numărul de elevi
participanţi la
evenimente
Numărul de
copii/cupluri mamăcopil asistaţi

Numărul de
copii/familii incluse
în mecanismul
intersectorial

1

2

3

4

5

6

7

8

locale
2.2.6. Reducerea vulnerabilităţii
adolescenţilor/tinerilor prin
dezvoltarea serviciilor de sănătate
prietenoasă tinerilor

Ministerul Sănătăţii

Agenţia Suediei pentru 2012-2013
dezvoltare şi cooperare,
Agenţia Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare,
Fondul Naţiunilor Unite
pentru Copii

Numărul de centre
instituite, numărul
de beneficiari incluşi
în serviciile de
sănătate prietenoasă
tinerilor

Obiectivul 2. Desfăşurarea programelor educative pentru tineret, părinţi cu tematica traficului de fiinţe umane, a exploatării muncii, exploatării sexuale a copiilor, a
turismului sexual, violenţei în familie, siguranţei on-line etc.
2012-2013
4000
450
100% din elevi
2.2.7. Organizarea sesiunilor de Ministerul Educaţiei
Centrul de Informare şi
informare a copiilor, tinerilor şi
Documentare privind
incluşi la „Educaţie
părinţilor cu tematica traficului de
Drepturile Copilului,
civică” şi orele de
fiinţe umane, exploatare a muncii
Centrul Internaţional „La
dirigenţie
Strada”
Numărul de
copilului şi violenţei în familie prin
activităţi tematice
activităţi curriculare şi extracurriextracurriculare, de
culare în instituţiile de învăţămînt
elevi participanţi la
evenimente, de
părinţi incluşi în
activităţi de
informare
Organizaţiile
2.2.8.Susţinerea proiectelor şi Ministerul Tineretului
2012-2013
100
Sporirea anuală cu
campaniilor de informare privind şi Sportului
10% a tinerilor
neguvernamentale de
tineret
traficul de fiinţe umane în rîndul
informaţi despre
tinerilor
prin
intermediul
traficul de fiinţe
umane
Programu-lui de granturi al
Ministerului
Tineretului
şi
Susţinerea a 3-5
proiecte de tineret în
Sportului
domeniul
contracarării
traficului de fiinţe
umane
Agenţia Suediei pentru 2012-2013
2.2.9. Sporirea accesului tinerilor Ministerul Sănătăţii
Numărul de
la activităţi de informare, educare
dezvoltare şi cooperare
activităţi
şi comunicare în scopul ameliorării
Agenţia Naţiunilor Unite
desfăşurate, a

1
2
3
pentru Dezvoltare
cunoştinţelor, atitudinilor şi a
Fondul Naţiunilor Unite
practicilor ce ţin de sănătate şi
dezvoltare
pentru Copii
Obiectivul 3. Sporirea abilităţilor antreprenoriale, inclusiv în rîndul tinerilor şi femeilor
2.2.10. Implementarea programului Organizaţia de
de instruire continuă „Gestiunea
dezvoltare a
eficientă a afacerii”
întreprinderilor mici şi
mijlocii
2.2.11.Implementarea Programului Organizaţia de
Naţional de Abilitare Economică a dezvoltare a
Tinerilor, componenta instruire
întreprinderilor mici şi
mijlocii

Organizaţia
Internaţională pentru
Migraţie

4

2012-2013

500

2012-2013

404

2012-2013
2.2.12. Crearea unei reţele de Organizaţia de
business-incubatoare
dezvoltare a
întreprinderilor mici şi
mijlocii
Obiectivul 4. Mobilizarea resurselor financiare şi umane ale lucrătorilor migranţi moldoveni
2.2.13.
Implementarea
Programului-pilot de atragere a
remitenţelor în economie (PARE
1+1”)

Organizaţia de
dezvoltare a
întreprinderilor mici şi
mijlocii

Organizaţia
Internaţională pentru
Migraţie

5

2012

6

7

500

840

15 020

11

39 000

8
participanţilor la
evenimente
Numărul de
persoane instruite,
de persoane
consultate, cursurilor
organizate şi
femeilor participante
Numărul de tineri
instruiţi, de persoane
consultate, cursurilor
organizate,
afacerilor gestionate
de tineri, finanţate
prin Programul
Naţional de Abilitare
Economică a
Tinerilor
Numărul business
incubatoarelor noucreate

Numărul
persoanelor instruite,
proiectelor
investiţionale depuse
spre finanţare,
contractelor de
finanţare
nerambursabilă
încheiate
Suma investiţiilor
preconizate

