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Informaţii de identificare a disciplinei
Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale
Catedra: Ştiinţe socioumane şi asistenţă socială
Specialitatea: Prevenirea traficului de fiinţe umane
Nr. de credite: 5
Statutul: disciplină la alegere
Informaţii referitoare la cadrele didactice
Titularul cursului: Canţer Nicoletta, magistru în psihologie şi pedagogie, lect. univ.
Publicaţii: 5 monografii, peste 20 studii şi articole
Informaţii de contact: e-mail: ncanter@mail.ru
Orar consultaţii: Luni, 14.00-15.30
I. Administrarea disciplinei
Prevenireea traficului de fiinţe umane

Denumirea disciplinei
Forma
de
învăţământ
Psihologie
Studii
cu
frecvenţă la zi
Asistenţă socială
Studii
cu
frecvenţă la zi
Asistenţă Socială
Studii
cu
frecvenţă redusa

Sem. Nr.
credite
6
5

Total ore
auditoriale
75

Ore
St.ind.dir prel.
75
30

Ore
sem.
45

Ore Forma
lab. evaluare
Examen
scris

6

5

75

75

30

45

-

Examen
scris

6

5

32

32

16

16

-

Examen
scris

II. Integrarea disciplinei în programul de studii
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“Prevenirea traficului de fiinţe umane” constituie unul din cursurile opţionale, care
contribuie la pregătirea profesională a viitorilor psihologi şi asistenţi sociali. Cursul este
orientat spre pregătirea de profil a studenţilor în domeniul traficului de fiinţe umane. Fiind o
urmare logică şi o concretizare profesională a cursurilor fundamentale, cursul dat formează cu
ele o legătură interdicsciplinară sistemică.
Disciplina dată urmăreşte să familiarizeze studenţii cu conceptele fundamentale în
domeniul traficului de fiinţe umane, cu cauzele şi consecinţele acestui fenomen precum
tipurile traficului de fiinţe umane. Un aspect deosebit revine diverselor metode şi influenţe,
acţiuni de profilaxie a TFU.
De asemenea această disciplină universitară are menirea de-a face o caracteristică
amplă a metodelor şi tehnicilor de lucru cu persoanele victime a traficului de fiinţe umane
atît la nivel individual, de grup şi comunitar. Pentru fiecare din aspectele menţionate se vor
prezenta servicii specializate relevante pentru asistenţa psihologică şi socială a acestor
categorii de beneficiari în context naţional.
Disciplina “Prevenirea traficului de fiinţe umane” se va promova conform planului de
învăţământ specialitatea „Psihologie” şi „ Asistenţă socială” la studii cu frecvenţă la zi şi
frecvenţă redusă la anul III , în semestrul VI.
III. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
Scopul disciplinei este de a dezvolta la viitorii asistenţi sociali şi psihologi abilităţi de
profilaxie a traficului de fiinţe umane şi de asistenţă a victimelor traficului de fiinţe umane.
Competenţe cognitive:








Înţelege esenţa activităţii profesionale a asistentului social în domeniul prevenirii
traficului de fiinţe umane;
Cunoaşte cauzele şi consecinţele TFU;
Cunoaşte cadrul legal naţional şi internaţional în domeniul TFU;
Cunoaşte formele de exploatare în cadrul TFU;
Cunoaşte tipologia TFU;
Cunoaşte modalităţile de colaborare a asistentului social, a psiholgului cu ceilalţi factori
implicaţi în protecţia VTFU;
Cunoaşte serviciile specializate destinate categoriilor cu risc şi VTFU;
Explicare şi interpretare:







Explică şi interpretează diferite cauze şi consecinţe ale TFU ;
Interpretează şi argumentează avantajele şi dezavantajele utilizării metodelor de prevenire
a TFU în rîndul grupului de risc;
Explică diferenţele dintre abordarea beneficiarului ca obiect şi ca subiect al activităţii
asistenţiale;
Autoanalizează şi autoapreciază reacţiile proprii apărute la comportamentul victimelor
TFU ;
Autocontrolul şi autoreglarea emoţiilor, comportamentelor în diferite sisteme relaţionale.
Instrumental – aplicativ:
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Aplică în situaţii practice concrete metode şi tehnici de asistenţă a persoanelor VTFU în
dependenţă de trebuinţele şi nevoile acestora;
Referă peroanele din drupul de risc în cadrul sistemului naţional de referire a victimelor şi
a potenţialelor victime a TFU;
Aplică metodele şi tehnicile de intervenţie psiho-socială, de recuperare şi integrare socislă
a VTFU;
Alcătuişte şi revizuie planul individualizat de asistenţa a persoanei VTFU şi a familiei
acesteia;
Aplică în activitatea practică a metodele şi tehnici de lucru la nivel individual, de grup şi
comunitar cu persoanele potenţiale VTFU;
Elaborează programe de asistenţă a persoanelor VTFU şi a familiilor acestora;
Elaborarează activităţi de profilaxie a TFU;
Aplică independent şi creativ cunoştinţele şi priceperile însuşite în cadrul cursului;
Elaborarează soluţii noi nestandarte, independente în situaţii concrete;
Atitudinale:








Conştientizează valoarea individualităţii umană;
Educă toleranţa şi solidaritatea umană;
Dezvoltă cereativitatea, sensibilitatea şi adaptabilitatea socială;
Formeză responsabilitatea faţă de propria formare profesională;
Angajează în analiza critică a politicilor publice de assitenţă a persoanelor VTFU ;
Respectă strict normele etice în activitatea profesională de practician şi cercetător şi se
angajează continuu în dezvoltarea personală şi profesională.

IV. Finalităţile cursului:
La finisarea studierii cursului studentul v-a fi capabil:
- să identifice şi să asiste victimele şi potenţialele victime a TFU,
-să promoveze activităţi de profilaxie şi / integrare socială a persoanelor victime sau
potenţiale vicitme a TFU;
- să refere şi să asiste persoanele victime sau potenţiale vicitme a TFU în cadrul
serviciilor specializate.
V. Competenţe prealabile/ precondiţii:
- manifestă atitudine pozitivă şi toletantă faţă toate categoriile de beneficiari,
- este familiarizat cu codul etic al psiholgului şi al asistentului social şi fişa de post.

Strategii didactice :
Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza
cunoştinţelor, studiu de caz, joc de rol, asaltul de idei, vizite la centre specializate în asisteţa
persoanelor cu disabilităţi, vizionare de filme documnetare.

VI. Calendarul de desfăşurare a cursului
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Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la prelegeri şi seminare

Unităţile tematice ale cursului
Tema Plan (puncte de reper, aplicaţii practice pentru

Nr. de ore 45/30

Nr. de ore 16/16

Studii cu frecvenţă la

Studii cu frecvenţă

zi

redusă

Prelegeri

Seminare

Prelegeri

Seminare

seminare)
1.

Traficul de fiinţe umane
1.
2.
3.
4.
5.

4

4

2

2

2

5

-

2

4

4

2

2

Traficul de fiinţe umane: concepte de bază
Cauzele traficului de fiinţe umane
Etapele traficului de fiinţe umane
Tipurile traficului de fiinţe umane
Mituri şi realităţi vizînd TFU

Aplicaţii practice:
1.Elaborarea lanţului logic al conceptelor de
bază.(lucru
individual,
clarificare
conceptuală)
2.Prezentare schematică a clasificării
TFU;(lucrul în grupuri mici, sinteza
cunoştinţelor)
3. Elaboraţi cîmpul de cuvinte asociat cu
TFU
2. Abordare interdisciplinară a fenomenului
traficului de fiinţe umane
1. Strategia UE pentru perioada 20122016 în vederea eradicării traficului de
persoane
2. Cadrul legal internaţional şi naţional în
domeniul TFU
3. Date statistice privind TFU în RM
4. Servicii de asistenţă a vicitmelor şi a
potenţialelor VTFU.
Aplicaţii practice:
1. Identificaţi pedimente în implementarea
cadrului legal naţional în domeniul
TFU.
2. Vizită de studiu la Centrul de criză
familială „SOTIS”
3. Profilul psihosocial al figuranţilor implicaţi
în cadrul traficului de fiinţe umane
1.

Profilul psihosocial al victimelor
traficului de fiinţe umane
2. Profilul psihosocial al recrutorilor şi a
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traficanţilor implicaţi în cadrul traficului
de fiinţe umane
3. Modalităţile de recrutare a victimelor
TFU
Aplicaţii practice:
1. Analiza mărturiilor VTFU în baza
vizionării filmului documentar,
2. Discutaţi noile tendinţe în recrutarea
VTFU:
utilizarea
tehnologiilor
informaţionale
şi
reţelelor
de
socializare
4.

Consecinţele traficului de fiinţe umane

2

2

2

-

2

6

2

2

2

2

1. Consecinţele TFU asupra victimelor
2. Consecunţele TFU asupra familiilor
VTFU
3. Consecinţele la nivel de comunitate
Aplicaţii practice
1. Vizionarea spectacolului „Oamenii ai
nimănui” şi analiza consecinţelor TFU în
baza materialului dat.
5.

Prevenirea traficului de fiinţe umane
1. Prevenirea primară , secundară şi terţiară
în domeniul TFU
2. Instituţii şi specialişti implicaţi în
domeniul prevenirii TFU
3. Grupuri ţintă pentru activităţi de prevenire
a TFU
4. Metode şi forme de prevenire a TFU
Aplicaţii practice:
1. Elaboraţi un program de grup în
vederea preveniri TFU.

6.

Sistemului Naţional de Referire pentru
protecţia şi asistenţa globală a victimelor
şi a potenţialelor victime a traficului de
fiinţe umane
1. Sistemul naţional de referire: prezentare
generală
2. Mecanismul referirii cazului îm cadrul
SNR
3. Rolul echipei multidisciplinare în cadrul
SNR
Aplicaţii practice:
1. Anaizaţi rapotul MMPSF în domeniul
implementării SNR
2. Identificaţi dificultăţi în funcţionarea
eficentă a SNR

4

4

6

7.

3. Vizită de studiu în cadrul DASPCF Bălţi,
discuţii cu coordonatorul SNR la nivel
municipal
Asistenţa a persoanelor victime a TFU

4

6

2

2

4

-

4

6

2

2

1.
2.
3.
4.

Identificarea VTFU
Asistenţa VTFU
Servicii specializate pentru VTFU
Practici pozitive în acordarea asistenţei
şi protecţiei persoanelor VTFU
5. Protecţia şi asistenţa victimelor şi
martorilor în cauzele privind traficul
de fiinţe umane
Aplicaţii practice:
1. Studii de caz: elaborarea planului de
asistenţă a VTFU
2. Elaborarea
schemei
serviciilor
specializate pentru VTFU
3. Rolul psihologului şi asistentului
social în cauzele penale de TFU
8. Reabilitarea şi reintegrarea socială a VTFU
1. Planul de reintegrare a VTFU
2. Monitorizarea procesului de reintegrare
a VTFU
3. Reducerea riscului retraficării VTFU
Aplicaţi practice
1. Elaboraţi o lisă de indicatori ai succesului
Reintegrării sociale a VTFU
2. Listaţi indicatorii de risc în cadrul
procesului de reintegrare socială a VTFU
9. Asistenţa copiilor rămaşi singuri în urma
plecării părinţilor peste hotare
1. Manifestări psihocomportamentale ale
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi de
acasă
2. Asistenţa socială a copiilor rămaşi singuri
acasă
3. Asistenţa psihologică a copiilor rămaşi
singuri acasă
Aplicaţii practice:
1.
Analiza resurselor interne şi externe
posibile ale copilului, familiei,
în
situaţia plecării părinţilor peste hotare
(discuţii în grup)
2. Prezentaţi
în
formă
schematică
intervenţiile care trebuie realizate în
cazul ân care sunt depistaţi copii rămaşi

2

2

7

singuri acasă.(lucru individual, sinteza
cunoştinţelor)
3. Analizaţi factorii ce pot conduce la
modificarea comportamentului copiilor
rămaşi singuri acasă (discuţii în grup)
10.

Rolul organizaţiilor neguvernamentale în
domeniul prevenirii traficului de fiinţe
umane
1. Activităţi de prevenitre a TFU: Experienţe
de succes ONG „ La Strada”
2. Implementarea SNR : facilitator AO
„OIM”
3. Experinţe de succes în repatrierea copiilor:
AO „Terre des home”
4. Bunele practici în identificarea şi asistenţa
VTFU: AO „Medicins du monde”
5. Activităţi de coordonare a politicilor în
domeniul TFU implementate de OSCEE

2

4

2

30

45

16

-

Aplicaţii practice:
1. Elaboraţi un proiect în domeniul
prevenirii TFU
2. Elaboraţi un proiect în domeniul
asistenţei VTFU

VI. Activităţi de lucru individual
Nr .
Tema

Activitatea

temei

16

nr.
de
ore

1.

Elaboraţi un glosar de termeni în

Traficul de fiinţe umane

6

domeniul TFU.

2.

Abordare
interdisciplinară
a Analizaţi cadrul legal în domeniul TFU
fenomenului traficului de fiinţe
(sinteză în formă scrisă)
umane

8

3.

Prevenirea
umane

Prezentaţi în formă schematică lanţul
traficului de fiinţe umane.
Elaboraţi un plan de activităţi de

4

traficului

de

fiinţe

prevenire a TFU

8

Consecinţele traficului de fiinţe Prezentaţi în mod sintetic consecinţele
TFU
umane

4.

5.

6.

4

Sistemului Naţional de Referire Completaţi fişa de referire a VTFU în 4
pentru protecţia şi asistenţa globală
cadrul SNR.
a victimelor
şi a potenţialelor
victime a traficului de fiinţe umane
Reabilitarea şi reintegrarea socială a Elaboraţi un plan de reabilitare a VTFU 6
VTFU

Asistenţa a persoanelor victime a
TFU

7.

Elaboraţi un plan de intervenţie în

4

cazul VTFU

8.

Rolul
organizaţiilor Analiza experienţelor de succes în 4
neguvernamentale în domeniul domeniul prevenirii TFU
prevenirii traficului de fiinţe umane

9.

Asistenţa copiilor rămaşi singuri în
urma plecării părinţilor peste hotare

10.

Elaboraţi un program de lucru cu

4

copii rămaşi singuri acasă.

Profilul psihosocial al figuranţilor Realizaţi un studiu vizînd problemele
implicaţi în cadrul traficului de
sociale şi psihologice ale persoanelor
fiinţe umane
potenţiale sau VTFU.

Total

6

75

VIII. Modul de evaluare:

Nota finală se compune din nota la examen şi nota pentru activitate pe parcursul
semestrului la prelegeri(lucrări de control) de la seminar, conform regulamentului în vigoare.

IX. Resurse informaţionale ale cursului
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1.

Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova (Legea nr. 122-XV din 14.03.2003,
art. 58) 136 p.

2.

Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Crimei Organizate Transfrontaliere, Bucureşti
2000, 115 p.
Lazarev A ."Contracararea traficului de fiinte umane" Suport informational, (Chişinău,
2004)
Protocolul ONU privind Prevenirea, Combaterea şi sancţionarea traficului de persoane,
1999, 243p.

3.
4.
5.

Preocupări în lucrul cu persoanele traficate şi potenţialele victime-shimb de experienţă;
Atelier de lucru; Centrul Internaţional pentru Protecţie şi Promovarea drepturlilor
Femeii; Chişinău ; 2009; 40 pag.

6.

Raport privind Conferinţa Internaţională „Mecanismul Naţional de Referire pentru
asistenţa şi protecţia victimelor traficului: teorie şi practică”; La Strada; Chişinău 2008;
88 pag.
RAPORT naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane
pentru anul 2012
Traficul de fiinţe Umane în Sud –Estul şi Estul Europei: Probleme şi perspective; La
Strada; Chişinău ; 2006; 182 pag.
55+1 intrebari pentru La Strada Moldova, (Chişinău, 2006), 55p.

7.
8.
9.

10. www.antitraffic.md
11. www.lastrada.md
12. www.medecinsdumonde.org
13. www.iom.md
14. www.winrock.org.md
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