Când eşti în pericol?
Dacă ţi se propune să pleci peste hotare în regim de urgenţă.
Dacă ţi se propune să ţi se perfecteze documentele în credit sau
să ţi se plătească drumul cu împrumut.
Dacă ţi se spune că pentru a munci peste hotare nu e nevoie să
cunoşti limba ţării în care pleci şi nici experienţa de muncă nu este
obligatorie.
Dacă eşti rugat(ă) să ţii în secret intenţia de a pleca peste hotare,
uneori sub pretextul că vei putea face o surpriză plăcută rudelor
odată ajuns(ă) la destinaţie.
Dacă ţi se propune să pleci la lucru peste hotare cu viză
turistică.
Dacă eşti (sau simţi că poţi ﬁ) deposedat(ă) de paşaport.
Dacă ţi se propune să treci hotarele ţării cu acte false (inclusiv
folosind actele altor persoane).

Fii atent(ă) !

Află mai multe informaţii apelând
linia fierbinte „La Strada”: 0 800 77777

Când eşti în pericol?
Dacă eşti izolat(ă), nu ţi se permite să ieşi singur(ă) în
locuri publice, ţi se interzice să te întâlneşti cu prietenii,
să dai un telefon.
Dacă eşti obligat(ă) să prestezi o muncă în contul
datoriei.
Dacă eşti supus(ă) înjosirilor, umilinţelor sau
ameninţărilor.
Dacă eşti ameninţat(ă) cu predarea către organele
de drept pe motivul încălcării regimului de viză sau
pentru că nu ai paşaport.
Dacă eşti impus(ă) să faci ceva contra voinţei tale.

Salvează-te !

Apelează la linia fierbinte: +(373 22) 233309
(dacă telefonezi de peste hotare).

Legătura ta cu lumea !
DACĂ TE-AI HOTĂRÂT SĂ PLECI, LASĂ PERSOANELOR TALE
DE ÎNCREDERE URMĂTOARELE INFORMAŢII:
Cu cine şi unde pleci;
Locul de muncă şi locul de trai unde poţi ﬁ găsit(ă) (nr. de
telefon, denumirea şi adresa ﬁrmei, a casei în care locuieşti);
Fotocopiile paşaportului, contractului de muncă;
O fotograﬁe recentă;
Stabileşte o parolă, pe care o vei folosi în convorbirea
telefonică în caz dacă ai neplăceri;
Fă mai multe copii ale tuturor actelor necesare călătoriei şi
păstrează-le la tine în locuri diferite. Astfel te vei asigura de o
posibilă deposedare de acte;

Protejează-te !

Caută mai multe informaţii la: 0 800 77777
(gratis din Moldova)

Fii precaut(ă)!
Nu da nimănui (cu excepţia persoanelor abilitate) actele tale de
identitate, îndeosebi paşaportul! După necesitate, datele solicitate
din paşaport pot ﬁ transmise ﬁind înscrise pe o foaie aparte sau se
poate folosi o copie a paşaportului;
Învaţă, măcar cât de puţin, limba, obiceiurile, modul în care
interacţionează oamenii, principalele prevederi legislative ale ţării
de destinaţie;
Ia cu tine o suﬁcientă sumă de bani pentru perioada iniţială de
aﬂare în ţara de destinaţie şi pentru o eventuală întoarcere acasă;
Aﬂă telefonul Ambasadei RM (în anumite cazuri şi a ambasadelor
României, Ucrainei, Rusiei etc.) în ţara de destinaţie, informează-te
despre organizaţiile ce oferă ajutor migranţilor;
Evită cadourile, împrumuturile de bani sau oricare alte acţiuni care
te-ar face datornic(ă) cuiva.

Asigură-te !

Apelează la linia fierbinte: +(373 22) 233309
(dacă telefonezi de peste hotare).

Verifică !

Linia ﬁerbinte a Centrului Internaţional „La Strada”:

0 800 77777
(GRATIS dacă telefonezi din Moldova)

(+ 373 22) 233309
(dacă telefonezi de peste hotare)

Pentru mesaje electronice foloseşte:

assistance@lastrada.md
Consultanţii liniei ﬁerbinţi îţi vor oferi o consiliere competentă,
24 din 24 ore răspunzând la toate întrebările tale.
Consultaţiile sunt conﬁdenţiale şi gratuite.

Verifică !
Pune întrebări !

Poţi apela după ajutor !
TURCIA

FEDERAŢIA
RUSĂ

or. Ankara
Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie,
linia ﬁerbinte 157 sau
+90 312 454 1150
or. Sankt-Petersburg
Centrul de criză pentru femei:
+7 812 327 3000
or. Moscova
Centrul de reabilitare pentru
victimele abuzului sexual
«Syostry», linia ﬁerbinte:
+7 495 901 69 38,
+7 495 901 02 01

EMIRATELE
ARABE UNITE

or. Ankara
Consulatul Ambasadei RM
în Turcia: + 90 312 446 5527

CIPRU

or. Nicosia
Crucea Roşie: +357 26 65 166
linia ﬁerbinte a Ministerului
de Interne: +357 22 867 733

GRECIA

or. Atena
Centrul Naţional pentru
Ajutor Social Urgent,
linia ﬁerbinte: 197
Organizaţia “Lobby pentru
Femeia Europeană”:
+30 210 770 3043

ITALIA

or. Roma
Asociaţia „On the Road”,
linia ﬁerbinte: 800 290 290,
+39 096 179 6666

GERMANIA

or. Boppard
Asociaţia “SOLWODY”, linia
ﬁerbinte: 08 000 111 777,
+ 49 67412232

ISRAEL

or. Haifa
Organizaţia “Isha L`Isha”,
linia ﬁerbinte: 054 3008036,
+972 48640598

POLONIA

or. Varşovia
Centrul “La Strada”, linia
ﬁerbinte: + 48 22 628 99 99

CEHIA

or. Praga
Centrul “La Strada”, linia
ﬁerbinte: + 420 2 22 71 71 71

MACEDONIA

or. Skopje
Organizaţia “Open Gate”, linia
ﬁerbinte: 0 800 11111
+ 389 22 777 070

OLANDA

or. Utrecht
Centrul “La Strada”, linia
ﬁerbinte: + 31 30 271 60 44

UCRAINA

or. Kiev
Centrul “La Strada”, linia
ﬁerbinte: 8 800 500 22 50
+ 380 44 205 37 36

BELARUS

BOSNIA ŞI
HERZEGOVINA

or. Minsk
Asociaţia tinerelor femei
creştine din Belorusia, linia
ﬁerbinte: 8 801 100 8 801
+375 17 295 31 67
or. Mostar
Centrul “La Strada”, linia
ﬁerbinte: 1261,
+387 36 557 190

BULGARIA

or. Soﬁa
Asociaţia “ANIMUS”, linia
ﬁerbinte: + 359 2 981 76 86

ROMÂNIA

or. Bucureşti
Ministerul Administraţiei şi
Internelor, linia ﬁerbinte
0 800 800 678
Organizaţia “ADPARE”
+40 21 253 29 04

SPANIA

or. Madrid
Organizaţia “Esperanza”
+349 138 606 43

FRANŢA

or. Paris
Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie
+33 1 40 44 06 91

ALBANIA

or. Tirana
„Centrul femeilor din Tirana” ,
linia ﬁerbinte:
+355 4 255 514

LEBANON

or. Beirut
Consulatul Onoriﬁc al RM în
Lebanon: + 96 133 82 233

Poţi apela după ajutor şi la linia fierbinte:
+373 22 233309
(apeluri de peste hotare)

Vrei să lucrezi peste hotare?
Dar ştii că multe persoane care au reacţionat la astfel de
momeală au devenit victime ale traﬁcului de ﬁinţe umane?
Sigur că poţi spune: „cu mine asta nu se poate întâmpla…”.
Aşa spuneau şi cei de mai sus. Sfaturile ce urmează te vor
ajuta să eviţi riscul.
1. Veriﬁcă dacă ﬁrma sau persoana intermediară activează legal.
2. Pentru a lucra peste hotare ai nevoie de un CONTRACT DE MUNCĂ sau
de o invitaţie oﬁcială de la angajatorul de pese hotare.
3. CONTRACTUL DE MUNCĂ trebuie întocmit cel puţin în 2 exemplare şi
tradus într-o limbă pe care o cunoşti (română sau rusă).
4. Înainte de a semna contractul, consultă un jurist.
5. Convinge-te că PAŞAPORTUL TĂU ESTE VALABIL pe toată perioada
contractului de muncă.

Merită să ştii toate răspunsurile!
Linia fierbinte „La Strada”:
0 800 77777

6. Poţi lucra legal peste hotare numai dacă ai o VIZĂ DE LUCRU, pe care o
poţi obţine doar la Secţia Consulară a Ambasadei ţării în care intenţionezi
să lucrezi. Viza se obţine numai după un interviu cu reprezentantul Secţiei
Consulare.
7. Durata perfectării vizei de lucru este de cel puţin câteva săptămâni, dar
poate ajunge şi la câteva luni.
8. Angajatorul de peste hotare sau ﬁrma intermediară care desfăşoară
activitate legală, de obicei, nu acoperă cheltuielile pentru perfectarea
paşaportului, vizei, cheltuielile de transport.
NU ACCEPTA ARANJAMENTE din contul intermediarului.
9. Viza turistică, de studii sau alt tip de viză nu-ţi dă dreptul să munceşti
legal. Angajarea la muncă cu o astfel de viză este ilegală şi rişti amendă,
arest sau deport din ţară. Patronul în acest caz te poate manipula şi el,
impunându-te să faci tot ce doreşte el.
10. Interesează-te care este SALARIUL MEDIU în ţara în care pleci. Veriﬁcă
dacă salariul care ţi se propune îţi va permite să acoperi cheltuielile pe
care le vei avea în acea ţară.

Aﬂă şi alte detalii la linia ﬁerbinte

Vrei să faci studii
peste hotare?
„studii peste hotare”, propunere ce îţi atrage
atenţia! În realitate nu toate ofertele sunt adevărate
1. Poţi pleca la studii peste hotare, doar având o viză de studii. Pentru a
o obţine trebuie să prezinţi la Secţia Consulară a Ambasadei ţării în care
intenţionezi să faci studii cel puţin următoarele DOCUMENTE:
Certiﬁcatul de absolvire a şcolii medii sau alte documente ce
conﬁrmă absolvirea unei instituţii de învăţământ;
Conﬁrmare că ai fost înmatriculat(ă) la o instituţie de stat sau
particulară de învăţământ din ţara în care intenţionezi să pleci;
Certiﬁcat ce conﬁrmă că poţi suporta cheltuielile pentru studii şi
întreţinere (ex: Extras bancar);
Certiﬁcat ce autentică faptul că nu ai fost judecat(ă) (cazier juridic).

Merită să ştii toate răspunsurile!
Linia fierbinte „La Strada”:
0 800 77777

2. Condiţiile de înmatriculare la o instituţie de învăţământ diferă de
la ţară la ţară.
3. Cunoaşterea limbii de studii este obligatorie. Abilităţile lingvistice
sunt testate.
4. Pregătirea pentru aplicare trebuie începută cu câteva luni înainte.
5. Veriﬁcă adresa, telefonul, site-ul web al instituţiei de învăţământ
în care ţi se propune să faci studii. Telefonează la ambasada ţării în
care intenţionezi să pleci pentru a aﬂa informaţii suplimentare despre
instituţia de învăţământ respectivă.
6. Interesează-te dacă instituţia de învăţământ este recunoscută în
ţara respectivă (diploma de absolvire este recunoscută de Ministerul
Educaţiei).

Poţi aﬂa şi alte detalii la linia ﬁerbinte

Vrei să te căsătoreşti
cu un cetăţean străin?
“Cetăţean străin, prosper, caut o tânără atrăgătoare, intenţionez să întemeiez o familie”. Un
anunţ pe care îl poţi citi în ziar, pe internet sau în
alte surse. Şi asta e o modalitate-capcană folosită de
traficanţi.
TREBUIE să ştii că există mai multe modalităţi de înregistrare a
căsătoriei (în Republica Moldova, în ţara de destinaţie sau la Misiunile
Diplomatice ale acestor ţări).
AFLĂ cât mai multă informaţie despre viitorul tău soţ (loc de muncă,
căsătorii anterioare, antecedente penale, sănătatea psihică).
INFORMEAZĂ-TE despre legislaţia (codul familiei) ţării în care pleci,
inclusiv care sunt drepturile şi obligaţiile soţilor, drepturile ﬁecărui
părinte asupra copiilor în caz de divorţ.

Merită să ştii toate răspunsurile!
Linia fierbinte „La Strada”:
0 800 77777

INTERESEAZĂ-TE care sunt tradiţiile, cultura ţări în care pleci. De ce
confesiune religioasă este viitorul tău soţ.
TREBUIE SĂ CUNOŞTI adresa exactă a viitorului soţ. Şi rudele tale
trebuie să cunoască această adresă. Telefonează-le cu regularitate.
DACĂ PLECI pentru a face cunoştinţă cu viitorul tău soţ, dar nu pentru
a înregistra căsătoria, nu uita că nu ai dreptul să lucrezi fără viză de
muncă.
PENTRU A AFLA tipul vizei necesare în asemenea situaţie, apelează la
Secţia Consulară a Ambasadei ţării în care pleci.
REŢINE o căsătorie ﬁctivă este considerată infracţiune în majoritatea
statelor. Dacă poliţia va dovedi aceasta vei ﬁ deportată din ţară.
Înainte de plecare, pentru a evita riscul de a ﬁ traﬁcată sau pentru a
aﬂa orice altă informaţie utilă, sună la linia ﬁerbinte 0-800-77777.

Aﬂă şi alte detalii la linia ﬁerbinte

Sistemul AU-PAIR
„posibilitate de a lucra şi de a studia o limbă
străină în Europa”, sună captivant! Dar este şi una
din metodele de recrutare folosită de traficanţii de
fiinţe umane.

Conform sistemului au-pair permisiunea de
intrare şi şedere într-o ţară străină poate s-o
primească un cetăţean în vârstă de la 17-27 ani
(vârsta diferă de la ţară la ţară), care doreşte să
studieze limba străină şi cultura ţării în care se va
aﬂa trăind într-o familie.
Veriﬁcă dacă ţara în care ţi se propune să pleci,
face parte din sistemul au-pair.
Merită să ştii toate răspunsurile!
Linia fierbinte „La Strada”:
0 800 77777

Pentru a pleca prin sistemul au-pair ai nevoie de
viza au-pair.
Viza au-pair se obţine la ambasadă în baza
contractului semnat cu familia în care vei locui.
Familia respectivă trebuie să te asigure cu
cazare, hrană şi bani de buzunar. Trăind în familie
vei avea grijă de copii; o condiţie obligatorie este
cunoaşterea limbii.
Agenţia au-pair este obligată să-ţi acorde sprijin
în cazul problemelor la locul de muncă.

Poţi aﬂa şi alte detalii la linia ﬁerbinte

INFORMAŢIE PENTRU REFLECŢII:
Convinge-te că paşaportul tău este valabil pe întreg termenul
prevăzut în contractul semnat cu familia gazdă;
Contractul se încheie pe un termen de la 3 luni până la un an;
Termenul de aﬂare în ţară este indicat în viza au-pair pe care o vei
primi.
Contractul trebuie să conţină informaţia referitoare la asigurarea
medicală. În unele ţări trebuie să ai o asigurare medicală personală.
Dacă conduci automobilul ai grijă să ai permis de conducere
internaţional.
Ai dreptul la o vacanţă de 2 sau 4 săptămâni dacă te aﬂi în familia
respectivă timp de un an.

