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sir. Mitropolit Dosoftei, 99, municipiul Chişinău, Republica Moldova, M D -2704;
tel.: (0 2 2 ) 2 0 1 -6 0 1 , e-mail: dgetsm un@gm ail.com

02166791

nr.

ORDIN

Cu privire la realizarea Planului de acţiuni
cu referire la prevenirea şi combaterea
traficul de fiinţe umane pentru anul 2018
în baza dispoziţiei Primăriei municipiului Chişinău nr.58-d din 19.01.2018, în
scopul protecţiei drepturilor copiilor aflaţi în risc de a deveni victime, prevenirii
traficului de copii, identificării şi asistenţei copiilor victime ale traficului, creşterii
capacităţii instituţiilor în intervenţia eficientă de protecţie a drepturilor copiilor,
victime ale traficului sau în risc de a deveni victimele traficului, se emite următorul
ORDIN:
1. A lua ca bază Planul de acţiuni cu referire la prevenirea şi combaterea
traficului de fiinţe umane pentru anul 2018.
2. Conducătorii instituţiilor de învăţământ secundar general:
2.1.
vor elabora Planul individual de acţiuni cu referire la prevenirea şi
combaterea traficului de fiinţe umane pentru anul 2018, luând ca bază
Programul D G ETS (se anexează);
2.2. vor prezenta spre aprobare la şedinţa CA din luna februarie 2018
Planul de acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de
fiinţe umane pentru anul 2018;
2.3.
vor asigura realizarea Planului de acţiuni în domeniul prevenirii şi
combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2018;
2.4. vor raporta semestrial (Oliunie, Oldecembrie), anual (25 decembrie)
D G ETS (bir.22) despre realizarea Planului de acţiuni în domeniul
prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2018
(conform anexei);
3. Direcţia educaţie şi tineret (S.Nazaria, G.Gîrbea, R.Tataru, R.Stratulat) vor
monitoriza activitatea conducătorilor instituţiilor de învăţământ secundar
general în scopul realizării Planului de acţiuni în domeniul prevenirii şi
combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2018.

4. Raportul semestrial, anual privind realizarea Planului de acţiuni în domeniul
prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru anul 2018 va fi
generalizat şi prezentat Primăriei municipiului Chişinău de către S.Nazaria,
specialist principal /metodist al DG ETS.
5. Controlul realizării prezentului ordin revine L.Crudu, şefa Direcţiei educaţie
si tineret în cadrul D G ETS.
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Ex.S.Nazaria,
022 201627

\
APROB:
Şef interimar al

Plan de acţiuni al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău
privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pentru anul 2018

Scopul:

Implicarea, elaborarea, realizarea politicilor antitrafic

Obiectivul: 1. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi combatere a proxenitismului şi traficului de fiinţe umane.
2. Optimizarea proceselor de dezvoltare şi implementare a formelor şi metodelor în procesul educativ
întru diminuarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic ale copilului.
3. Sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de aspectele migraţiei forţei de muncă din ţară, traficului de copii.
4. Monitorizarea şi evaluarea activităţii manageriale, cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ
secundar general, preşcolar, extraşcolar în identificarea, sesizarea, prevenirea şi raportarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare, trafic ale copilului în unităţile şcolare.

)

)

Activităţi

Structuri
responsabile
Instituţiile de
învăţăm ânt

Ziua siguranţei pe internet

Parteneri

Termenele de
realizare
10 februarie

ONG-uri

Campania „împreună pentru prevenirea
delicvenţei juvenile"

Instituţiile de
învăţământ

Organelle de
justiţie

Lunarul cunoştinţelor juridice „Noi şi Legea"

Instituţiile de
învăţământ

Campania „PRO Sănătatea"

Instituţiile de
învăţământ

Organizarea şi desfşurarea Săptămânii de
prevenire a traficului de fiinţe umane

Instituţiile de
învăţământ

ONG-uri,
Martie
organelle de
justiţie,
actanţi
educaţionali
ONG-uri,
Aprilie
Centrul
pentru Tineri
„Neovita"
ONG-uri
Octombrie

Universitatea părinţilor „Problemele copilului
meu"; „Copilul singur acasă"

Instituţiile de
învăţămînt

Organizarea şi desfăşurarea activităţilor
extracurriculare - lecţii, dezbateri, discuţii,
publicaţii tematice, emisiuni radiofonice,
mese rotunde, avînd ca temă protecţia

Instituţiile de
învăţământ

>

Februarie

Pe parcursul
anului
ONG-uri

Pe parcursul
anului.

'

J

Costuri

Indicatori
Informare,
sensibilizare şi
prevenire
Informare,
sensibilizare şi
prevenire
Informare,
sensibilizare şi
prevenire

Informare,
sensibilizare şi
prevenire
Informare,
sensibilizare şi
prevenire
Informare,
sensibilizare şi
prevenire
Informare,
sensibilizare şi
prevenire

drepturilor copiilor, prevenirea traficului de
copii,reintegrarea copiilor victim ale traficului
Crearea bazei de date a copiilor din diverse
grupuri sociale
Educaţia şi asistenţa psihopedagogică a
copiilor ce necesită o atenţie sporită
Impicarea copiilor din diverse grupuri sociale
în activităţi extraşcolare
Organizarea şi desfăşurarea atelierelor de
lucru penrru diriginţii de clasă la modulul
„Cultura comportamentului etic"
Seminare pentru psihologii şcolari
Seminar municipal pentru directorii adjuncţi
pentru educaţie „Rolul directorului adjunct
pentru educaţie în abordarea creativă a
activităţii educative", „Metode şi practice de
susţinere a adolescenţilor în formarea lor"
Seminar municipal pentru directorii
instituţiilor de învăţământ preşcolar
„Managementul parteneriatului cu părinţii"
Seminar instructiv - metodic pentru tineri
specialişti „Punerea în aplicare a Procedurii de
organizare instituţională şi de intervenţie a
lucrătorilor în cazurile de abuz, neglijare,

DGETS,
Instituţiile de
învăţământ
DGETS,
Instituţiile de
învăţământ
Instituţiile de
învăţământ
DGETS

Pe parcursul
anului

Protecţia şi
asistenţa

Pe parcursul
anului

Protecţia şi
asistenţa

Pe parcursul
anului
Pe parcursul
anului

Protecţia şi
asistenta
Consolidarea
capacităţilor

Pe parcursul
anului
Ianuarie,
februarie

Consolidarea
capacităţilor
Consolidarea
capacităţilor

DGETS

Aprilie

Consolidarea
capacităţilor

DGETS

SeptembrieOctombrie

Consolidarea
capacităţilor

DGETS
DGETS

DMPDC

exploatare, trafic a copilului"
Mese rotunde „Adolescentul în şcoală şi în
societate", „Viaţa privată a adolescentului
între libertăţi şi limite", „18 ani- cheia spre
libertate sau vârsta posibilităţilor", „Copiii din
grupul de risc: ansamblul vulnerabilităţii,
identificare, clasificare", „Comunicarea în
viaţa reală şi cea virtual"
Organizarea alimentaţiei gratuite, acordarea
ajutorului material, odihnei şi întremării
sănătăţii în perioada estivală pentru copiii din
familii defavorizate
Organizarea Zilei Mondiale a Copilului

DGETS

ONG-uri,
agenţi
comunitari

Februarie,
aprilie, mai,

Informare,
sensibilizare şi
prevenire

DGETS

Pe parcursul
anului

Protecţia şi
asistenţa

DGETS

1 iunie

Organizarea şi desfăşurarea concursului
municipal „0 viaţă nu costă nimic, nimic nu
valorează cât o viaţă"
Monitorizarea şi evaluarea activităţii cadrelor
manageriale privind activitatea de prevenire a
cazurilor de ANETÎn mediul şcolar
Festivalul municipal al copilăriei, prietenei şi
toleranţei „Pacea în viziunea ciopiilor"

DGETS

Noiembrie

DGETS

Pe parcursul
anului

Protecţia şi
asistenţa
Informare,
sensibilizare şi
prevenire
Consolidarea
capacităţilor

DGETS

Septembrie octombrie

Activităţi de binefacere „Caravana de
Crăciun", „împreună pentru fiecare", „Paşte
fericit"

DGETS,
instituţiile de
învăţământ

Ianuarie, aprilie,
decembrie

Informare,
sensibilizare şi
prevenire
Protecţia şi
asistenţa

Anexa
Indicatori cu privire la acţiunile întreprinse în domeniul de prevenire şi com batere a traficului de fiinţe umane

pe parcursul anului 2018
1.Prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane
Nr.
activ
ităţil
or

Denumirea activităţilor

Grupul ţintă

Nr.persoane
instruite

Perioada

Resursele
financiare alocate
din cadrul: (lei)
APL
APC Surs
e
exte
rne

