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ACORD DE COLABORARE

intre

mun. Chiginiu

Centrul de Asisten{i gi Protec{ie a Victimelor gi Potenfialelor Victime

ale Traficului de Fiinfe Umane (in continuare CAP), institulie publicd de

specializare inaIl6, aflatd in subordinea Ministerului Muncii, Protecliei

Sociale qi a Familiei, 
9i

centrul pentru combaterea traficului de persoane (in continuare

CCTp) ilut in subordinea Inspectoratului Nalional de Investiga[ie al

Inspe"iotatului General al Poliliei, Ministerul Afacerilor Interne, denumite

in continuare Pir[i,

denumite in continuare,,Pfii"

PREAMBUL

pornind de la necesitate a realizdrii qi implementdrii activitSlilor ce lin de

proteclia qi promoYarea Drepturilor Omului, in general, 9i a drepturilor

victimelor traficului de fiinle umane, in particular, ghidali de prioritdlile

Legii Nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea qi combaterea traficului de

fiin1e umane, a Convenliei ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de

Distriminare fa[d de Femei (lg7g), Convenlia Consiliului Europei privind

lupta impotriva traficului de fiinle umane din 16.05.2005, ratificat de R-

Moldova La 19.05.2006 qi a Protocolului privind prevenirea, reprimarea qi

pedepsirea traficului de fiinle umane, in special a femeilor qi copiilor,

uaitiottut Ia Convenlia ONU impotriva criminalitSlii transnalionale
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organizate, sefirnat la Palermo in an. 2000, ratificat de R.Moldova la
t6.r0.2005,

Av6nd in vedere cd Pdrfile sunt dispuse sd conlucreze sub formd de

informa{ii, experienta qi asisten{5 reciprocd in ceea ce priveqte asigurarea

asisten{ei victimelor traficului de fiinfe umane sau altor forme de

exploatare (sexuald, prin muncd, in cerqetorie, atragere in activitdli
infracfionale...), incriminate de Codul Penal al RM, Pdrlile vor colabora in
baza avantajului reciproc, interesului societdlii gi respectdrii drepturilor
omului.

Conqtientizind cd, o bund guvernare este rezultatul unei conlucrdri eficiente
intre instituliile de stat, precum qi instituliilor statului cu societatea civil6,
Pdrtile au convenit asupra urmdtoarelor:

Articolul L

Scopul
Scopul prezentului Acord constituie stabilirea cadrului general pentru

cooperarea intre Parfi in domeniul realizdrii gi implementdrii activitdlilor ce

{in de proteclia qi promovarea Drepturilor Omului, in general, qi a drepturilor
victimelor traficului de fiinle umane (copii qi adulli), tn particular,

Articolul 2
Obiectivul gi principiile colaboririi

1. Obiectivul prezentului Acord de colaborare (in continuare Acord)
rczidd, in stabilirea cadrului necesar cooperdrii tntre Pd4i, cu respectarea

atribu{iilor respective, qi, asigur{nd fundamentul juridic pentru desfbqurarea

activitSlilor comune in scopul prevenirii gi combaterii traficului de, fiin{e
umane.

2.Pln\ile stabilesc, cdlabazaprezentului Acord gi in procesul realiz6rii
drepturilor qi obliga{iilor asumate, std principiul colabordrii qi asisten{ei

reciproce in cadrul cdruia, Pdrfile vor executa cu bund credin{d obligaliile
asumate prin prezentul Acord, in conformitate cu legislalia in vigoare.

3. Rela{iile de colaborare dintre P54i se inteme\azb pe conceptele de

parteneriat, respect reciproc qi bund credin!6 in procesele demarate in
comun.

Articolul 3
Responsabilit[file Pirf ilor

1. Pdrlile se obligd sd-qi onoreze responsabilitd{ile conform
prevederilor prezentului Acord qi vor menline un dialog deschis qi

constructiv in timpul rcalizdrii activitdtilor comune, inclusiv vor comunica
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reciproc despre realizdri qi insuccese, consult6ndu-se in privin{a misurilor
de eficientizare a acliunilor de colaborare.

2. Prin prezentul Acord, Centrul de Asistenfi qi Protecfie a

Victimelor qi Potenfialelor Victime ale Traficului de Fiinfe Umane
(cAP):

- Va asigura plasament temporar in perioada de cizd adecvat qi sigur
luind in considerare particularitetile beneficiarului din momentul plasdrii;

- Va contribui la reabilitarea beneficiarilor prin asistenti qi proteclie cu

oferirea serviciilor calitative in conformitate cu planurile individuale gi

standardele minime de calitate;
- Va referi beneficiariii cdtre echipa multidisciplinard teritoriale

raionald/comunitard din cadrul Sistemului nalional de referire pentru

monitorizarea situafiei post integratoare in familie qi in comunitate a

acestora;
- Va facilita socializarea qi reintegrarea cuplului pdrinte-copil in familia

biologicd/extinsd qi in comunitate cu suportul echipei multidisciplinare
teritoriale din cadrul Sistemului nalional de referire;

- Va acorda asistenld pentru ob,tinerea de cdtre beneficiar a

deprinderilor de viald.
- Va acorda servicii de asistenld qi protecfie, care nu sint condi{ionate

de dorin{a beneficiarilor de a face declaralii qi de a participa la procesul de

urmdrire a trafi canfilor;
- Va informa beneficiarii qi membrii familiilor/reprezentantul legal al

acestora despre drepturite qi obliga{iile 1or, precum qi despre posibilitilile de

realizare a acestora;
- Va contribui la promovarea serviciilor prestate in cadrul Serviciului;
- Va asigura procedurile legale de receplionare, inregistrare 9i

solulionare a pldngerilor qi altor adresdri;
- Va colabora qi va stabili parteneriate cu autoritdlile publice centrale qi

locale, organele de drept, asocialiile obgteqti, alte intreprinderi, institulii,
organizalii in vederea realizdrii eficiente a competenlelor qi asigur[rii
accesului /referirii beneficiarilor cdtre alte servicii;

- Va asigura confiden{ialitatea datelor despre viala privatA a

victimelor,datelor cu caracter personal aI acesteia, identitatea victimei
traficului de fiinle umane, condiliile in care a fost traficatd qi a altor
informalii, a ciror confidenfialitate este stabiliti de legislafie;

- Va define qi va gestiona datele statistice cu privire la numdrul
beneficiarilor asistafi, categoria acestora, perioada asistdrii qi serviciile
acordate;

- Va conlucra cu CCTP la sesizarea qi evaluarea riscului la momentul
inregistrSrii qi pentru toatd durata programului de reabilitare, garant6nd

schimbul eficient qi prompt de informalii, cu scop de a proteja viala qi



siguranla victimelor gi potenlialelor victime traficului de fiinle umane,
inclusiv copii;

- Va oferi date statistice qi informafii referitoare la fenomenul TFU.
- Va decide includerea beneficiarului in cadrul Serviciului de plasament

qi/sau de zi,la solicitarea directd a acestuia sau/qi la demersul altor actori,
implicali in activitatea de prevenire qi combatere a traficului de fiinle umane
(organizaliile intemafionale, societatea civil6, organele de drept, autoritdtrile
publice centrale gi locale).

- Va decide termenul de plasare a beneficiarilor adul1i (separat pentru
femei qi bdrbali) qi separat pentru cuplu pdrinte-copil in Serviciu, conform
prevederilor legislaliei in vigoare;

- Va elabora qi realiza planul individualizat de asisten{a in baza
evaludrii iniliale prezentatd, de cdtre echipa multidisciplinard teritorialS sau
asistenla sociald comunitard;

- Va decide ieqirea beneficiarului din Serviciu qi incetarea
plasamentului sau sistarea prestdrii serviciilor beneficiarului in conformitate
cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea qi funcJionarea
Serviciului de asisten{d gi protec{ie a victimelor traficului de fiinle umane

- Va stabili gi promova mecanismul comun de interac{iune gi colaborare
intre colaboratorii CAP qi reprezentan{ii CCTP.

- Va contribui la aplicarea celor mai bune qi performante practici din
domeniu.

3. Centrul pentru combaterea traficului de persoane (CCTP):

- Va desf6qura activitSli de prevenire qi combatere atrafrcului de fiinJe
umane prin intermediul profilaxiei, prevenirii, depistdrii gi curmdrii
infrac{iunilor legate de traficul de fiinle umane, in conformitate cu
legislalia in vigoare, efectuind urmdrirea penalS in cauzele penale de trafic qi
de alte ac{iuni legate de acestea;

- Va exercita atribuliile in conformitate cu prevederile Legii Nr. 105
din 16.05.2008 cu privire la proteclia martorilor gi altor participanli la
procesul penal gi a Hotirirei Nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea
Instrucliunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru
identificarea, evaluarea, referirea, asistenJa gi monitorizarea copiilor victime
qi poten{iale victime ale violen{ei, neglijdrii, exploat5rii qi traficului gi a altor
acte normative in domeniul prevenirii qi combaterii traficului de fiin{e
umane.

- Va respecta termenul de plasament a beneficiarului stabilit echipa
EMD a Centrului. In caz de necesitate stringentd cu acordul prealabil a
beneficiarului sd intervind cu un demers oficial de prelungire a
plasamentului.



- Va respecta termenul de recuperare qi refleclie a persoanelor plasate la

Centru, timp necesar pentru a lua o decizie in cunogtin{d de cauzd privind

cooperarea sa cu autoritdtile competente.
- Va consolida o abordare centratd pe victimd in combaterca traficului

pentru a se asigurc cd asistenla qi sprijinul acordat unei victime nu sunt

condi{ionate de dorinla victimei de a coopera pe parcursul cercetdrii penale,

al urmdririi penale sau al procesului de judecatd.

- Pe perioada asistenlei beneficiarului in cadrul programului, cit qi in
procesul reintegrSrii acestuia, Va colabora constructiv cu membrii echipei

EMD a Centrului.
- Va coordona prealabil cu cel pulin 3 ore administralia Centrului

despre ulteriorul plasament a beneficiarului (lor) in Centru;
- Va respecta prevederile Regulamentului Intern a Serviciului privind

necesitatea prezenthrii a demersului de plasament a beneficiarului in Centru

qi alte acte necesare pentru deschiderea dosarului. in caorl imposibilit6lii
prezerftdrli aceastuia la momentul plasamentului, sa-l prezinte termeni

iezonabili, care sb nu fie mai mult de 3 zile lucritoare din momentul plasdrii

beneficarului.
- Asigur6, la cerere, proteclia fiz\cd a victimei traficului de fiinle

umane pe perioada procesului penal, altd protec{ie qi asisten{d conform

legista{iei in vigoare qi a altor acte normative in domeniu.
- Va asigura protecfia gi asistenla adul1ilor qi copiilor victime ale

traficului de fiin{e umane {in6nd cont de aptitudinile fiecdrui, capacitSlile

intelectuale qi afective ale acestora.
- Va asigura colaborarea cu subdiviziunile specializate qi teritoriale

subordonate Inspectoratului General al Poliliei, cu scop de a proteja viala qi

siguran{a victimelor gi potenlialelor victime a violenlei in familie, inclusiv

copii; plasamentului;
- Va stabili gi promova mecanismul comun de interacliune qi colaborare

intre reprezentanfii CCTP gi CAP, gararfidnd schimbul eficient qi operativ de

informafii, prin prisma respectdrii principiului confidenfialit6|9i\, prin

considerarea riscului de prejudiciere a altota;
- Va contribui la aplicarea celor mai bune qi performante practici din

domeniu;

Articolul 4

Formele de cooPerare
L. Formele cooperdrii intre PA{i sunt urmdtoarele:
a) organ\zarea unor consultdri bilaterale, atit la nivel de administrafie,

cit qi la nivel de executori;
b) participarea la evenimente de profil organizate de cele doua P64i,

inclusiv a conferinfelor, atelierelor de lucru, seminarelor metodice;

c) suportul metodic, logistic sau de altd natur6, convenit de Pdrli.
\



2. Existd posibilitatea altor forme de colaborare convenite intre Pd4|
pe baza propunerilor specifice de cooperare, ca expresie a unor viitoare
acliuni coordonate qi comune ale celor dou6 Pe4i.

Articolul 5

Schimb de informa{ie
1. Avind in vedere cd P6rfile sunt dispuse sd conlucreze sub form6 de

schimb de informalii, experien{d gi asistenld reciprocS in ceea ce privegte

rispunsul na{ional Ia cazurile de trafic de fiin{e umane prin prisma

principiului complementaritSlii si abordlrii integrate a fenomenului,
garantdnd ci siguranfa victimelor reprezintd irtotdeauna prioritatea oricdrei

mdsurii intreprinse de cdtre Pfu{i,
2. P64ile vor intreprinde toate mdsurile pentru protec[ia informa{iei

obfinute in cadrul cooperdrii conform prezentului Acord impotriva divulgdrii
neautorrzate. Divulgarea acestei informa{ii poate deveni posibilS doar cu

permisiunea P64ii emitente.
Articolul 6

Amendamente qi divergen(e
L. Prezentul Acord de colaborare poate fi modificat de P54i prin acte

adilionale. P64i1e vor inilia consultdri gi, la necesitate, vor revizui Acordul
la solicitarea ambelor sau a uneia dintre P64i.
2. Modificbrile qi completdrile Acordului vor fi intocmite prin protocoale

separate, care sunt parte componentd a prezentului Acord qi vor intra in
vigoare dinziuasemndrii de cdtre ambele pa4i.
3. Orice divergen{d ce {ine de interpretarea sau aplicareaprezentului Acord
va fi solu{ionatd prin negocieri intre P64i.

Articolul 7

I)esemnarea persoanelor de contact
1. Fiecare parte ya desemna o persoand de contact cate Ya fi

responsabild de asigurarea cooperdrii gi schimbului de informaJii, precum
qi de buna desfrqurare a raporturilor de parteneriat.

2. Pentru Centrul de Asistenld gf Proteclie o Victimelor gi

Potenlialelor Victime ale Traticului de Fiinte Umanez Diana Boienco,
gsm: + 373 68151169, dsanses@iom.md .
o

3. Pentru Centrul pentru combaterea traficului de persoane: Iurie
Podurilov, gsm: +373 79779 561, podarilov@xmail.c
cctp ini@isp.sov.md .

ffiiriipersoane1ordecontact,P5rti1eprezentu1uiAcord
se obligl sd comunice, in scris datele de contact ale acestora.



Articolul 8
Dispozifii finale

1. Prezentul Acord este incheiat pentru o perioadd nedeterminat1 gi va
intra in vigoare la data semndrii lui de cbtre ambele Pdri. Fiecare parte poate
denunla prezentul Acord prin notifi carea in scris a celeilalte pdrfi cu cel
pu{in doud sdptdmiini inainte de denunlare.

3. Pdrfile iqi afirmd disponibilitatea de a se
comunica pe marginea disensiunilor apdrute
prezentului Acord.

4. Prezentul Acord este perfectat in limba de stat gi semnat in doud
exemplare originale(a cite un exemplar pentru fiecare din pdrfi).

5. Prezentul Acord nu produce efecte juridice.

Semnaturile pirfilor:

Centrul pentru combaterea traficului
de persoane

Mun. Chiqindu ,str. V.Alexandri 1

TeI: (373 22) 25-49-II;

Levundovschi

informa reciproc qi de a
in cadrul implementdrii

Centrul de Asistenfl gi Protecfie a
Victimelor qi Potenfiatelor Victime
ale Traficului de Fiinfe Umane

Mun. Chiqindu,str. Burebista 93
Tel: (373 22)92-71-94;

Bojenco
data
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