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Sistemul Naţional de Referire este susţinut de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe al Regatului 
Danemarcei, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA/ASDI), Comisia Europeană, Ministerul 
Afacerilor Externe al Norvegiei, Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi 
Guvernul Japoniei prin Fondul Naţiunilor Unite pentru Securitate Umană.

Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 
umane (SNR) este un sistem amplu de cooperare între 
agenţiile guvernamentale şi non-guvernamentale active 
în domeniul promovării drepturilor omului şi combaterii 
traficului de fiinţe umane, bazat pe standardele de 
activitate internaţionale recunoscute şi general acceptate. 
La data de 5 decembrie 2008, prin Hotărîrea Parlamentului 
Republicii Moldova Nr. 257, au fost aprobate Strategia 
şi Planul de Acţiuni ale SNR, iar la  10 februarie 2009 
acestea au intrat în vigoare. Strategia SNR  are drept scop 
integrarea sistemului de protecţie şi asistenţă a victimelor 
traficului de fiinţe umane în sistemul naţional de asistenţă 
socială.

Fondul problemei
Traficul de fiinţe umane ocupă al treilea loc în lume 
după traficul ilegal al armelor şi drogurilor ca nivel de 
profit şi reprezintă o problemă deosebit de acută pentru 
Republica Moldova. Fiind o ţară de origine a traficului de 
fiinţe umane şi într-o măsură mai mică o ţară de tranzit 
(din ţările fostei URSS în ţările Europene), Moldova are 
nevoie de măsuri la nivel naţional pentru combaterea şi 
prevenirea acestui fenomen. 

Guvernul Republicii Moldova a recunoscut importanţa 
prevenirii fenomenului, asumîndu-şi o abordare pro-activă 
în acest sens, prin oferirea asistenţei directe persoanelor 
expuse riscului de a fi traficate, întrucît s-a stabilit că ambele 
categorii — atît victimele cît şi potenţialele victime — au 
un profil asemănător: adesea mame solitare, victime 

ale violenţei în familie, persoane cu un nivel scăzut de 
educaţie, precum şi provenind din zonele rurale sărace, 
avînd oportunităţi limitate. O atenţie specială este acordată 
copiilor, persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor cu statut 
HIV pozitiv, aceştia făcînd de asemenea parte din categoria 
persoanelor vulnerabile. Pentru combaterea traficului 
şi oferirea asistenţei victimelor şi persoanelor în situaţii 
de risc, în Republica Moldova s-a simţit necesitatea de a 
stabili un sistem integrat de asistenţă care s-a consolidat 
în formatul SNR. 

SNR a fost lansat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei (MMPSF) în parteneriat cu Organizaţia 
Internaţională pentru Migraţie (OIM) în 2006. În cadrul 
MMPSF a fost instituită Unitatea Naţională de Coordonare 
(UNC), responsabilă pentru procedurile de referire 
şi coordonare a activităţilor începînd cu identificarea 
victimelor şi potenţialelor victime şi terminînd cu 
repatrierea şi oferirea asistenţei directe. Parteneriatul 
creat între Guvernul Republicii Moldova şi agenţiile 
non-guvernamentale, proiectele mici şi autonome cu 
activităţi în domeniul prevenirii şi combaterii traficului 
de fiinţe umane s-a consolidat într-un sistem unificat. 
În plus, reformele instituţionale şi legislative au facilitat 
procedura de repatriere, reabilitare şi reintegrare a 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 
umane în societate.

Evoluţia
Iniţial, în anul 2006, SNR a fost lansat  în cinci raioane-pilot. 
La momentul actual, în fiecare raion, funcţionează cîte 
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Sistemul Naţional de Referire pentru Protecţia şi 
Asistenţa Victimelor şi Potenţialelor Victime ale 
Traficului de Fiinţe Umane (SNR)

Sistemul naţional de referire este un sistem amplu de coo-
perare între diferite instituţii guvernamentale, organizaţii 
internaţionale şi societatea civilă în domeniul asistenţei şi 
protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane, bazat pe 
standardele internaţionale. La data de 5 decembrie 2008, 
prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 257,  
a fost aprobată Strategia SNR pentru anii 2009-2016, con-
ferindu-i acestui document o forţă juridică obligatorie.

Context: 
De mai mulţi ani  traficul de fiinţe umane este recunoscut 
drept o problemă stringentă pentru Republica Moldova, 
o ţară de origine a victimelor traficului de fiinţe umane 
şi într-o măsură mai mică o ţară de tranzit din ţările situ-
ate la est de RM spre ţările europene. La moment există 
un consens lărgit în ţară şi înafara ei privind necesitatea 
întreprinderii de măsuri la nivel naţional şi internaţional 
pentru a preveni şi combate această crimă gravă. 

Experienţa de mai mult de 10 ani a actorilor anti-trafic din 
Republica Moldova confirmă că, deseori, victimele trafi-
cului de fiinţe umane, înainte de a fi traficate, fac parte din 
categorii social-vulnerabile: părinţi solitari, victime ale vi-
olenţei în familie, copii din internate sau persoane cu un 
nivel scăzut de educaţie, precum şi persoane care provin 
din zonele rurale sărace cu oportunităţi şi alternative limi-
tate. Din acest motiv este importantă întreprinderea de ac-
ţiuni la o etapă incipientă prin asistenţa persoanelor aflate 
în situaţii de risc. Astfel, Guvernul Republicii Moldova a 
recunoscut importanţa aspectului de prevenire „pro-acti-
vă” în cadrul SNR prin oferirea asistenţei şi protecţiei per-
soanelor expuse riscului de a fi traficate, adică potenţiale-
lor victime, precum categoriile enumerate mai sus cât şi, 

mai nou: migranţilor aflaţi în dificultate, copiilor rămaşi 
fără îngrijire în urma migraţiei, copiilor neînsoţiţi (iden-
tificaţi fără însoţitor peste hotarele ţării), aceste persoane 
făcând parte de asemenea din categoriile supuse riscului.    

SNR a fost lansat în anul 2006 de Ministerul Muncii, Pro-
tecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) în parteneriat cu Or-
ganizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM). În cadrul 
MMPSF a fost instituită Unitatea naţională de coordonare 
(UNC), responsabilă de procedurile de referire şi coordo-
nare a activităţilor începând cu identificarea victimelor 
şi potenţialelor victime şi terminând cu organizarea mi-
siunilor de repatriere şi oferirea serviciilor de asistenţă şi 
protecţie. Prin SNR, statul şi-a asumat rolul principal în 
domeniul coordonării asistenţei şi protecţiei victimelor 
traficului de fiinţe umane, implicând şi integrând efor-
turile depuse de către Guvern şi societatea civilă într-un 
sistem naţional de protecţie. SNR continuă să fie susţinut 
prin reforme instituţionale şi legislative menite să facili-
teze procedurile de repatriere, reabilitare şi reintegrare a 
victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 
umane.

În vederea consolidării şi bunei funcţionări a SNR, odată 
cu lansarea acestuia,  a început dezvoltarea bazei norma-
tive secundare. Cele mai importante instrumente elabora-
te până în prezent sunt Regulamentul privind procedura 
de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime a traficului 
de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a 
copiilor neînsoţiţi, adoptat prin Hotărârea de Guvern 948 
din 07.08.2008 şi Ghidul de identificare a victimelor şi po-
tenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, adoptat 
prin Ordinul nr. 33 din 20.02.2012 al Ministrului Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei. 
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Evoluţie: 
La momentul actual, în fiecare raion, funcţionează câte o 
Comisie Teritorială pentru Combaterea Traficului de Fi-
inţe Umane, responsabilă pentru coordonarea activităţilor 
de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, care 
lucrează în paralel cu echipa multidisciplinară teritoriale de 
specialişti (EMT), responsabilă pentru acordarea protecţiei şi 
asistenţei directe beneficiarilor. Iniţial, în anul 2006, SNR a 
fost lansat  în cinci raioane-pilot prin instruirea EMT-urilor 
raionale. În prezent SNR a fost extins pe întreg teritoriul ţă-
rii, la nivel raional şi, din 2009 a început extinderea la nivel 
comunitar prin instruirea EMT la nivel de fiecare primărie 
(asistent social, poliţist, medic de familie), iar până la sfârşitul 
anului 2014 SNR urmează a fi extins pe tot teritoriul ţării  ast-
fel încât beneficiarii SNR vor putea beneficia de serviciile de 
asistenţă şi protecţie chiar şi la locul său de trai. 

Sistemul de referire: 
Scopul general al SNR este de a crea un mecanism de coo-
perare şi coordonare între actorii din domeniul anti-trafic 
de diferite nivele: structuri de stat, organizaţii internaţio-
nale, agenţii neguvernamentale şi indivizi, la nivel local, 
naţional şi transnaţional. Această reţea multidisciplinară 
este asigurată prin: 

 • Prevenirea pro-activă prin identificare şi asistenţă;
 • Programe de sporire a capacităţilor, instruiri conti-

nue şi asistenţă tehnică;
 • Elaborarea cadrului normativ.

În acest context a fost elaborat Regulamentul de activitate 
a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Siste-
mului național de referire, aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr. 228 din 28.03.2014.  
Membrii EMT şi alţi actori, precum medicii de familie, 
asistenţii sociali şi organele de drept, implicaţi în acţiunile 
de prevenire şi protecţie, sunt instruiţi să ofere o asistenţă 
adecvată şi promptă victimelor traficului de fiinţe umane 
şi persoanelor aflate în situaţii de risc, adoptând o aborda-
re bazată pe respectarea drepturilor omului.

Adoptarea de către Parlament a Strategiei SNR, asigură 
armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi 
combaterii traficului de fiinţe umane cu standardele inter-
naţionale. În vederea complimentării acestui proces, strate-
gia SNR se conformează priorităţilor Strategiei naţionale de 
dezvoltare, asigurând o abordare a politicilor şi proceduri-
lor bazată pe respectarea drepturilor omului. 

Un sistem unificat de referire a victimelor şi potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane facilitează colectarea 
datelor, optimizează utilizarea resurselor umane, sporeşte 
numărul de persoane identificate şi asistate prompt şi adec-
vat şi, ca rezultat, creşte eficienţa activităţilor de prevenire 
şi protecţie. SNR adoptă o abordare pro-activă de prevenire 
prin acordarea asistenţei celor mai vulnerabili. 

Metodologie: 
Strategia SNR prevede accesul necondiţionat al victimelor 
şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane la o 
asistenţă complexă bazată pe 4 piloni: (1) prevenire, prin 
sensibilizare şi acordarea asistenţei, (2) protecţie şi asisten-
ţă, prin identificarea, repatrierea, reabilitarea şi reintegrarea 
victimelor, (3) urmărire penală a traficanţilor şi programe 
de asistenţă pentru victimele-martori în procedurile judici-
are, (4) parteneriat  între actorii relevanţi în scopul sporirii 
eficienţei şi oferirii serviciilor adecvate şi prompte. 

Servicii specializate: 
Procedura de referire a victimelor către serviciile specializate 
oferite de ONG-uri sau Guvern este esenţială pentru succesul 
procesului de reabilitare şi reintegrare. Un rol primordial în 
acest proces îl are Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor 
şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (CAP), 
un centru cu specializare înaltă. Având o capacitate de 24 lo-
curi, Centrul oferă intervenţie în cazuri de criză atât pentru 
persoanele identificate în calitate de victime ale traficului de 
fiinţe umane cât şi celora în situaţii de risc. Aici beneficiari-
lor li se oferă hrană şi adăpost, servicii medicale, psihologice şi  
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juridice. Serviciile de reabilitare şi reintegrare acordate în ca-
drul CAP sunt oferite victimelor identificate peste hotare  pre-
cum şi victimelor şi persoanelor în situaţii de risc, identificate 
în ţară. Aceste servicii de suport sunt complementate prin ofe-
rirea unei asistenţe pe termen mediu şi lung, care este ajustată 
la necesităţile individuale ale beneficiarilor, în strânsă coopera-
re cu UNC şi EMT la nivel local. 

În scopul instituţionalizării CAP ca parte integrantă a SNR, 
prin Hotărârea Guvernului nr. 847 din 11 iulie 2008, Cen-
trul a fost transmis de către OIM în gestiunea Guvernului şi 
de atunci beneficiază de finanţare publică.
După perioada de plasament de criză în cadrul CAP, be-
neficiarii pot fi referiți către alte servicii de plasament şi 
asistență, dezvoltate la nivel teritorial, servicii ce pot oferi 
asistența necesară, în cazul în care reintegrarea beneficia-
rului la locul de trai nu este posibilă. Printre aceste servicii, 
se numără următoarele: Centrul de criză familială „Sotis” 
din Bălți, Centrul maternal „Ariadna” din Drochia, Centrul 
maternal „Încredere” din Cahul, Centrul maternal „Pro-fe-
mina” din Hînceşti, Centrul maternal „Pro-familia” şi Cen-
trul de asistență şi protecție pentru victime şi potențiale 
victime ale traficului de ființe umane din Căuşeni. Aceste 
servicii beneficiază de finanțare din bugetul de stat.   

Pentru a eficientiza procesul de prevenire a traficului de fi-
inţe umane şi a identificării victimelor, funcţionează o linie 
fierbinte – 0800 77777, gestionată de Centrul Internaţional 
pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La 
Strada”, disponibilă de la 8:00 la 20:00, şapte zile pe săptă-
mână pentru a oferi răspunsuri la întrebările ce ţin de tra-
ficul de fiinţe umane, migraţia peste hotare, şi a recepţiona 
apeluri de urgenţă de la victime, rudele lor, prieteni etc., în 
vederea referirii lor pentru asistenţă ulterioară.

O altă linie fierbinte gratuită - 0 800 88888, a fost lansată în 
regiunea din stânga Nistrului, administrată de ONG „Inter-
acţiune”. Aceasta oferă informaţii privind migraţia şi feno-
menul traficului de fiinţe umane într-acelaşi timp fiind utilă 
pentru identificarea victimelor care au nevoie de asistenţă. 

Pentru a asigura re/integrarea beneficiarilor în societate, 
EMT în cooperare cu OIM, ONG-urile locale şi alţi partici-
panţi SNR, oferă consiliere beneficiarilor şi monitorizează 
procesul de integrare şi reintegrare a acestora; de asemenea, 
beneficiarii sunt referiţi către instituţii de învățământ, cur-
suri de instruire profesională, asistaţi în angajarea în câm-
pul muncii, sau ajutaţi prin alte tipuri de servicii conform 
necesităţilor individuale. 

Obiectivele SNR pentru  
anii 2013-2016:

 • Consolidarea capacităţilor echipelor multidiscipli-
nare;

 • Extinderea şi implementarea SNR la nivel de co-
munitate;

 • Sporirea durabilităţii SNR prin dezvoltarea conti-
nuă a capacităţilor structurilor guvernamentale în 
domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor şi per-
soanelor aflate în situaţii de risc;

 • Prevenirea pro-activă în cadrul SNR prin acorda-
rea asistenţei victimelor violenţei în familie, copi-
ilor neînsoţiţi, copiilor rămaşi fără îngrijire, mi-
granţilor aflaţi în dificultate şi altor categorii din 
grupul de risc;

 • Armonizarea legislaţiei naţionale cu standardele 
internaţionale în domeniu;

 • Elaborarea procedurilor şi standardelor de calitate 
pentru asigurarea protecţiei şi asistenţei victimelor 
şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe uma-
ne;

 • Stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor instituţio-
nale;

 • Obţinerea majorării alocaţiilor financiare din bu-
getul de stat pentru implementarea măsurilor spe-
cifice de protecţie şi asistenţă a victimelor şi poten-
ţialelor victime ale traficului de fiinţe umane;
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Întrebări frecvente
Ce reprezintă Comitetul naţional 
pentru combaterea traficului de  
fiinţe umane (Comitetul naţional )? 
Comitetul naţional este un organ consultativ permanent 
al Guvernului, creat în scopul coordonării activităţii de 
prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, ce re-
uneşte în componenţa sa actuală 17 membri, conducători 
ai autorităţilor publice centrale şi agenţii. Viceprim-mi-
nistrul are funcţia de conducere al Comitetului naţional. 
Comitetul naţional poate forma grupuri permanente sau 
temporare de experţi, în scopul examinării problemelor şi 
elaborării soluţiilor ce ţin de domeniile specifice ale ac-
tivităţii sale. În componenţa grupurilor de experţi pot fi 
incluşi experţi naţionali în domeniile vizate din ministere 
şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi, repre-
zentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi internaţio-
nale care desfăşoară activităţi în domeniul vizat.

Ce reprezintă Secretariatul  
permanent?
În vederea realizării obiectivelor Comitetului naţional, în 
anul 2011 a fost creat Secretariatul permanent care asi-
gură coordonarea activităţilor de prevenire şi combate-
re a traficului de fiinţe umane, precum şi cooperarea cu 
autorităţile publice, organizaţiile internaţionale şi inter-
guvernamentale, alte agenţii şi reprezentanţi ai societăţii 
civile. De asemenea, Secretariatul permanent are şi rolul 
de monitorizare a gradului de realizare a prevederilor le-
gislaţiei anti-trafic şi, după caz, intervine cu recomandări 
în vederea îmbunătăţirii acesteia. Anual, Secretariatul per-
manent elaborează Raportul naţional ce reflectă eforturile 
comunităţii anti-trafic. Totodată, Secretariatul permanent 
creează grupuri de lucru interinstituţionale în scopul ela-
borării propunerilor de îmbunătăţire a politicilor de pre-
venire şi combatere a traficului de fiinţe umane. Secretarul 

Comitetului naţional coordonează activitatea Secretaria-
tului permanent.

Ce reprezintă Comisiile Teritoriale?
Comisia teritorială pentru Combaterea Traficului de Fiinţe 
Umane se subordonează direct Comitetului Naţional. Comi-
sia Teritorială este responsabilă pentru coordonarea activită-
ţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane la 
nivel de raion. Ea este condusă de vicepreşedintele raionului 
responsabil de domeniul protecţiei sociale şi este compusă 
din conducătorii tuturor autorităţilor publice descentralizate 
la nivel local  cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de 
fiinţe umane, în conformitate cu Legea nr. 241 privind preve-
nirea şi combaterea  traficului de fiinţe umane.

Ce reprezintă Unitatea Naţională  
de Coordonare (UNC)?
UNC este o unitate instituită în cadrul Ministerului Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu funcţia de coordonare 
a activităţilor actorilor SNR ce ţin de referirea beneficia-
rilor pentru protecţie şi asistenţă la nivel local, naţional şi 
transnaţional inclusiv a procedurilor de repatriere. Toto-
dată, funcţiile UNC includ monitorizarea şi evaluarea ca-
zurilor, colectarea datelor, diseminarea informaţiei şi or-
ganizarea programelor de sporire a capacităţilor echipelor 
multidisciplinare la nivel raional şi comunitar. 

Ce reprezintă Echipele  
Multidisciplinare Teritoriale (EMT)?
Echipele multidisciplinare sunt instituite la nivel de raion 
şi la nivel de comunitate. EMT raionale sunt formate din 
reprezentanţi ai: Secţiei/Direcţiei Asistenţă Socială şi Pro-
tecţie a Familiei (coordonatorul echipei), Direcţiei Învăţă-
mânt, Tineret şi Sport, Instituţiei medicale şi sanitare raio-
nale, Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Poliţie, 
Oficiului Stării Civile, Agenţiei Teritoriale pentru Ocupa-
rea Forţei de Muncă, Procuraturii, birourilor/direcţiilor 
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de evidenţă şi documentare a populaţiei, ONG-urilor spe-
cializate şi altor actori locali relevanţi. EMT comunitare 
sunt formate din: asistentul social comunitar, ofiţerul de 
poliţie din comunitate şi medicul de familie, iar în unele 
comunităţi după caz în componenţa EMT comunitare ar 
putea intra reprezentantul Societăţii Crucii Roşii, repre-
zentanţi ai altor ONG-uri şi/sau Centre din comunitate 
etc. La etapa iniţială, toţi partenerii participă la un curs de 
instruire oferit de MMPSF şi experţi în domeniul asisten-
ţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane şi a 
persoanelor în situaţii de risc.

Rolul EMT constă în identificarea victimelor şi poten-
ţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, oferirea 
protecţiei şi asistenţei individuale în procesul de reinte-
grare în conformitate cu planul individual de asistenţă. 
În plus, echipele sunt responsabile pentru referirea be-
neficiarilor de la nivel local la UNC pentru intervenţie 
de criză/reabilitare de scurtă durată la Centrul de Asis-
tenţă şi Protecţie sau/şi pentru orice alt tip de asisten-
ţă care nu este disponibil la nivel local. De asemenea, 
EMT raportează cazurile la UNC pentru evidenţa cen-
tralizată a acestora. 
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Cîte persoane au fost asistate în cadrul SNR?Cîte persoane au fost asistate în cadrul SNR ?
Din momentul lansării în anul 2006, până în decembrie 2013, în cadrul SNR au fost asistaţi 5000 de 
beneficiari dintre care  821 victime ale traficului de fiinţe umane şi 4179 potenţiale victime.

Pe parcursul anului  2013, prin intermediul SNR au fost identificate, referite şi asistate 131de victi-
me şi 1403 potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane.

Raion / 
Tipul cazului 

Trafic 
2013

Prevenire 
2013

Total 
2013

Total trafic 
2006-2013

Total 
prevenire  
2006-2013

TOTAL 
2006-2013

1 Bălţi 6 65 71 45 194 239

2 Edineţ 1 6 7 70 25 95

3 Căuşeni 4 56 60 61 212 273

4 Cahul 4 22 26 53 150 203

5 Călarasi 5 40 45 29 124 153

6 Cimişlia 13 31 44 41 128 169

7 Hînceşti 4 47 51 40 139 179

8 Ştefan Vodă 0 65 65 15 177 192

9 Floreşti 4 8 12 33 73 106

10 Teleneşti 0 27 27 21 73 94

11 Leova 0 10 10 12 38 50

12 Soroca 2 49 51 16 135 151

13 Ungheni 4 28 32 20 95 115

14 Nisporeni 3 25 28 16 67 83

15 Cantemir 3 4 7 8 22 30

16 Comrat 0 6 6 11 45 56

17 Făleşti 2 21 23 15 67 82

18 Chişinău 9 98 107 59 404 463
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19 Şoldăneşti 2 4 6 12 41 53

20 Sîngerei 1 23 24 13 64 77

21 Anenii-Noi 7 16 23 25 90 115

22 Ocniţa 10 126 136 19 266 285

23 Vulcăneşti 0 14 14 3 55 58

24 Rezina 1 4 5 9 37 46

25 Rîscani 0 17 17 4 51 55

26 Orhei 14 29 43 57 89 146

27 Basarabeasca 3 22 25 6 41 47

28 Briceni 0 38 38 0 55 55

29 Drochia 0 20 20 1 67 68

30 Glodeni 0 1 1 2 18 20

31 Criuleni 6 12 18 16 45 61

32 Ialoveni 2 10 12 7 51 58

33 Străşeni 3 75 78 8 187 195

34 Donduşeni 0 39 39 3 79 82

35 Dubăsari 2 26 28 12 40 52

36 Ciadîr-Lunga 1 10 11 4 16 20

37 Taraclia 1 22 23 3 35 38

38 Transnistria (alte țări) 14 287 301 52 672 724

39 Penitenciarul Rusca 0 0 0 0 12 12

 TOTAL 131 1403 1534 821 4179 5000
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Cum să deveniţi partener al SNR sau să asistaţi 
persoane prin intermediul SNR?

Vă rugăm să contactaţi:

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei    
Unitatea Naţională de Coordonare a SNR    

Raionul Nume, prenume Date de contact
1 Anenii Noi Lungu Lidia 0265-24203
2 Basarabeasca Ţurcanu Ala 0297-22474
3 mun. Bălţi Rusu Elena 0231-54685
4 Briceni Lavric (Chisari) Loreta 0247-25810
5 Cahul Burlacu Valentina 0299-43655
6 Cantemir Munteanu Viorica 0273-22748
7 Călăraşi Chitoroagă Elena 0244-84936
8 Căuşeni Popov Ludmila 0243-23304
9 mun. Chişinău, s. Botanica Iuraşcu Ana 022 762 725
10 mun. Chişinău, s. Buiucani Anton Victor 022 295 062
11 mun. Chişinău, s. Centru Luchiancicov Ivan 022 275 437
12 mun. Chişinău, s. Ciocana Portnoi Anatol 022 331 835
13 mun. Chişinău, s. Rîşcani Ghincul Valentin 022 442 014
14 Cimişlia Şalaru Victoria 0241-26396
15 Ceadâr-Lunga Chirița Marina 0291-23059
16 Comrat Vradii Ecaterina 0298-26723
17 Criuleni Loghin Diana 0248-24082
18 Donduşeni Mititiuc Cristina 0251-22054
19 Drochia Grozavu Adriana 0252-23391

Cîte persoane au fost asistate în cadrul SNR ?
Din momentul lansării în anul 2006, până în decembrie 2013, în cadrul SNR au fost asistaţi 5000 de 
beneficiari dintre care  821 victime ale traficului de fiinţe umane şi 4179 potenţiale victime.

Pe parcursul anului  2013, prin intermediul SNR au fost identificate, referite şi asistate 131de victi-
me şi 1403 potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane.

Tel/Fax: (+373 22) 727274   
coordonator.snr@mmpsf.gov.md  

Coordonatorii echipelor multidisciplinare la nivel raional
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20 Dubăsari Constantinov Elena 0248-25565
21 Edineţ Ursan Marina 0246-24789
22 Făleşti Rusnac Natalia 0259-24266
23 Floreşti Ciobanu Maria 0250-25976
24 Glodeni Grijuc Vitalie 0249-72270
25 Hânceşti Şestacov Angela 0269-239 76
26 Ialoveni Ursuleac Vera 0268-24344
27 Leova Cocervei Severina 0263-23608
28 Nisporeni Munteanu Eudochia 0264-26854
29 Ocniţa Railean Snejana 0271-24089
30 Orhei Railean Maria 0235-23521
32 Rezina Cudreaşova Elena 0254-21874
33 Râşcani Vartic Nadejda 0256-23686
34 Sângerei Bezniciuc Ala 0262-26198
35 Soroca Ciumac Zoia 0230-33584
36 Străşeni Talmaci Valentina 0237-22558
37 Şoldăneşti Rusu Vadim 0272-22475
38 Ştefan Vodă Bulgari Elena 0242-25133
39 Taraclia Diordieva Iulia 0294-25098
40 Teleneşti Draguţa Valentina 0258-24411
41 Ungheni Bubnova Larisa 0236-28076
42 Vulcăneşti Terzi Valentina 0293-21995



10

SNR


