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I. Sumar executiv 
 
1. În prezentul raport este punctată analiza şi sinteza acţiunilor, progreselor,  precum şi a provocărilor înregistrate 
de către Guvernul Republicii Moldova prin prisma instituţiilor de resort şi societăţii civile, prin prisma organizaţiilor 
non-guvernamentale şi internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane la nivel 
naţional pentru perioada de referinţă - anul 2010.  
 
2. Conform art.8 al Legii nr.241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi  
pct.18 al HG nr.472 din 26.03.2008, Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane prezintă 
Guvernului, raportul anual despre activitatea sa.  
 
3. La baza structurii acestui Raport se află un set de prevederi strategice după cum şi acţiuni întărite prin acte 
normative, menirea cărora este să ghideze şi să producă rezultate de impact cu privire la prevenirea traficului de 
fiinţe umane, combaterea infracţiunilor de TFU, protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime. 
Principalele din acestea sunt: 
 

● Legea nr.241 din 20.10.20051 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, care 
reglementează: 1) cadrul de asistenţă la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, la protecţia 
şi acordarea de ajutor victimelor acestui trafic, 2) colaborarea autorităţilor administraţiei publice cu 
organizaţiile neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în activitatea de prevenire şi 
combatere a TFU, 3) cooperarea cu alte state şi organizaţii internaţionale şi regionale competente în 
domeniu; 

 
● Hotărârea Parlamentului nr. 257-XVI din 05.12.2008 privind aprobarea Strategiei Sistemului naţional de 

referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi a 
Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pe anii 2009-20112;   

 
● Regulamentul Comitetului Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.472 din 2008.3  
 

● Planul naţional pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane pe anii 2010-2011, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.835 din 13.09.2010. Adoptarea şi implementarea acestui Plan, în spiritul 
continuităţii faţă de cele precedente (Planul naţional de acţiuni pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane aprobat prin HG nr.1219 din 09.11.2001 şi Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului 
de fiinţe umane 2008-2009, aprobat prin HG nr.472 din 26.03.2008 etc.), demonstrează preocuparea 
permanentă a Guvernului în vederea limitării incidenţei acestui fenomen, precum şi voinţa de extindere 
continuă a cooperării între structurile guvernamentale şi societatea civilă, crearea posibilităţilor de folosire 
a experienţei organelor de aplicare a legii în campaniile de prevenire, dezvoltarea cooperării între 
Republica Moldova şi partenerii internaţionali4; 

 
● Planul specific adiţional la Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pe anii 

2010-2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1170 din 21.12.2010. Planul Specific urmăreşte măsuri 
mult mai concrete, cu intervenţie axată în special pe acţiuni imediate, dar cu rezultate de durabilitate 

                                                 
1 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313051 – Legea nr. 241 din 20.10.2005 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. 
2 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330608 – Hotărîrea Parlamentului nr. 257-XVI din 
05.12.2008 privind aprobarea Strategiei Sistemului naţional de referire. 
3 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327523 – HG nr.472 din 26.03.2008 cu privire la 
aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, Regulamentul 
Comitetului naţional şi planului naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane. 
4 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336088 – Hotărârea Guvernului nr. 835 din 13.09. 
2010 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în HG 472 din 26 martie 2008. 
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sporită, având ca şi scop primordial demonstrarea cazurilor de vinovăţie a oficialilor de stat, cât şi 
sporirea protecţiei copiilor victime ale TFU5;   

 
4. În procesul elaborării prezentului raport Guvernul s-a axat pe acţiunile implementate de către instituţiile statului 
ce au atribuţii să prevină şi să combată fenomenul TFU, organizaţiile neguvernamentale orientate spre domenii 
ce ţin de drepturile omului, prevenirea violenţei în familie, inegalitatea între femei şi bărbaţi, traficul de fiinţe 
umane şi organizaţiile interguvernamentale internaţionale cu mandat în domeniu. 
 
5. Totodată, Guvernul Republicii Moldova a fost receptiv faţă de recomandările Raportului cu privire la TFU al 
Departamentului de Stat al SUA (2010) 6. Fapt confirmat prin intensificarea activităţilor şi concentrarea eforturilor, 
cu privire la acţiunile de condamnare şi de sancţionare a funcţionarilor oficiali implicaţi în TFU, aceasta fiind una 
din sugestiile de bază a raportului nominalizat. De asemenea, prezentul raport elucidează progresele şi 
provocările înregistrate în procesul implementării recomandărilor Departamentului de Stat al SUA, aducând noi 
date şi detalii cu privire la evoluţia activităţii în vederea combaterii TFU.  
 
6. De menţionat că, sistemul de monitorizare al Convenţiei Consiliului Europei privind măsurile de prevenire şi 
combatere a traficului de fiinţe umane (CETS nr. 197) este compus din două nivele: cel de experţi - Grupul de 
experţi privind măsurile de prevenire a TFU (GRETA) şi cel politic – Comitetul Părţilor al Convenţiei CoE privind 
măsurile de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane. Începând cu 6 decembrie 2010, Preşedintele 
Comitetului Părţilor a fost Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. Acest 
mandat a fost exercitat pe perioada întregului an 2010.  
 
7. În acelaşi timp, circumstanţele prin care Republica Moldova este percepută pe plan internaţional ca fiind o ţară 
de origine şi cu cea mai mare rată de trafic de femei şi copii, a determinat Guvernul RM să reacţioneze, 
formulând necesitatea unor abordări inovative pe linia combaterii traficului de fiinţe umane, care să vină în 
vederea schimbării preconcepţiilor care denaturează realităţile valabile în ţară. În acest context, Guvernul a 
propus iniţierea unei evaluări la nivel naţional a realizărilor înregistrate şi constrângerilor existente în eliminarea 
problemei traficului de fiinţe umane cu implicarea Raportorului Special al ONU privind traficul de fiinţe umane.  O 
invitaţie în acest sens a fost deja expediată instituţiilor ONU din partea MAEIE, iar posibilitatea de desfăşurare a 
misiunii în RM este posibilă a avea loc pe parcursul anului 2011, debutul anul 2012. În acelaşi timp, o astfel de 
evaluare va oferi oportunitatea unei bune informări a reprezentantului ONU cu privire la activitatea Comitetului 
Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi existenţa voinţei politice în contracararea acestui 
fenomen.   
 
 
Prevenirea traficului de fiinţe umane 
 

8. În anul 2010, la capitolul de prevenire a TFU se atestă o dinamizare a acţiunilor întreprinse de Guvern şi 
societatea civilă, fiind observată o colaborare şi un parteneriat mai pronunţat între aceste două entităţi. În baza 
acţiunilor raportate de către instituţiile guvernamentale şi cele neguvernamentale, se constată creşterea 
numărului de persoane informate şi sensibilizate, mai ales în instituţiile educaţionale preuniversitare şi 
universitare. În acelaşi context trebuie menţionat că, sensibilizarea şi informarea populaţiei cu privire la TFU a 
continuat să fie prezentă atât în spaţiul urban cât şi cel rural. De asemenea, prin intermediul SNR  au continuat 
acţiunile de prevenire pro-activă, prin asistenţa potenţialelor victime – persoane deosebit de vulnerabile care pot 
deveni victime ale TFU  
 
Investigarea şi urmărirea în justiţie a traficanţilor 
 

9. Făcând o analiză retrospectivă a indicatorilor infracţionali, constatăm că procesul de combatere a fenomenului 
TFU în RM are o direcţie evidentă de redresare. Astfel, pe parcursul anului 2010, în RM au fost pornite 140 cauze 

                                                 
5 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337203 – HG nr.1170 din 21.12.2010 cu privire la 
aprobarea Planului specific adiţional la Planul naţional de prevenire şi combatere traficului de fiinţe umane pe anii 
2010/2011.  
6 Raportul Departamentului de Stat al SUA privind TFU (Pag. 236) - 
http://www.state.gov/documents/organization/143187.pdf 
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penale cu privire la infracţiunea de TFU. Comparativ cu anii precedenţi (vezi Anexa 1) se confirmă că acest 
fenomen este în descreştere, şi anume: anul 2007 - 245 infracţiuni, anul 2008 – 215 infracţiuni , anul 2009 – 185. 
Aceeaşi tendinţă pozitivă se observă şi la compartimentul combaterii traficului de copii: în anul 2006 au fost 
înregistrate 61 cauze, în 2007 – 43, în 2008 – 31, în 2009 – 21, iar în anul 2010 – 21 cauze.  
 
10. Redresarea fenomenului TFU prin prisma reducerii numărului cazurilor de infracţiuni, este rezultatul acţiunilor  
de prevenire întreprinse de către autorităţile competente îmbunătăţirii calităţii acţiunilor pro-active de combatere a 
acestui flagel, dezvoltarea abilităţilor specialiştilor implicaţi, şi a experienţei acumulate în cadrul instruirilor 
naţionale şi internaţionale.  
 
11. În anul 2010 au ieşit în evidenţă, inclusiv prin intermediul mass-media, cazurile de pornografie infantilă pe 
internet. În scopul prevenirii şi combaterii pornografiei infantile şi a pedofiliei, care sunt componente tangenţiale 
cu fenomenul traficului de copii, organele de resort (MAI/CCTP) au accentuat necesitatea creării unei secţii 
speciale de combatere a pornografiei infantile, dotată tehnic şi cu expertiză necesara pentru contracararea 
fenomenului.   
 
Protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane 
 

12. În contextul continuităţii implementării Strategiei Sistemului Naţional de Referire (SNR) pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor şi potenţialelor VTFU, pe parcursul anului 2010, sistemul a fost extins în 5 raioane ale 
Republicii Moldova: Briceni, Basarabeasca, Drochia, Glodeni, Orhei. În ceea ce priveşte imaginea per ansamblu 
cu privire la evoluţia SNR, menţionăm că sistemul cuprinde 31 unităţi administrativ - teritoriale la momentul de 
faţă, dintre care  28 raioane, 2 municipii şi 1 oraş.  
 
13. Instruirea noilor echipe multidisciplinare din cadrul SNR, a fost diversificată cu introducerea noilor tematici 
centrate pe diferite grupuri de beneficiari defavorizaţi (victimele violenţei în familie, persoane infectate cu 
HIV/SIDA, copii în dificultate, etc.).  
 
14. În acelaşi timp MMPSF a lucrat insistent în următoarele direcţii: 

- elaborarea bazei normative cu privire la identificarea victimelor şi a potenţialelor victime ale TFU;7  
- pilotarea mecanismului de monitorizare a implementării Strategiei SNR; 
- desfăşurarea instruirilor echipelor multidisciplinare (EMD) din cadrul SNR atât iniţiale cât şi de consolidare  
a capacităţilor.  
- acordarea asistenţei şi protecţiei victimelor şi potenţialelor VTFU în cadrul SNR, atât la CAP cât şi în 
cadrul asistenţei de re/integrare a beneficiarilor în comunităţile din care fac parte, prin intermediul echipelor 
multidisciplinare.  

 
Cooperarea 
 

15. În 2010 a continuat dezvoltarea cooperării dintre instituţiile publice de resort şi societatea civilă, unde procesul 
de consolidare a cooperării a devenit mai activ. În acest mod putem exemplifica, programele de dezvoltare a 
capacităţilor cu caracter permanent unde au fost incluse sesiuni de instruire, seminare, vizite de studiu şi schimb 
de experienţă. Aceste programe pot fi divizate condiţionat în 3 categorii: programe axate pe îmbunătăţirea 
aptitudinilor în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor, vizând ofiţerii de poliţie, procurorii, judecătorii, grănicerii, 
ofiţerii misiunilor diplomatice, agenţii pentru protecţia copilului, asistenţii sociali şi psihologii; programe ce 
urmăresc îmbunătăţirea cunoştinţelor şi aptitudinilor în domeniul prevenirii şi conştientizării TFU, vizând profesorii, 
educatorii, jurnaliştii, asistenţii sociali, ofiţerii de poliţie, preoţii etc; şi, în final, programe ce urmăresc 
îmbunătăţirea abilităţilor în domeniul incriminării TFU şi aplicării legii.  
 
16. Cooperarea instituţiilor naţionale cu autorităţile de drept din alte ţări reprezintă în sine un instrument 
indispensabil în soluţionarea şi sancţionarea crimelor transnaţionale, şi traficului de fiinţe umane. Astfel, pe 

                                                 
7 Regulament cu privire la identificare victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane- 
http://www.mpsfc.gov.md/file/proiecte/regulament_tfu_md.pdf 
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parcursul anului 2010, organele de urmărire penală naţionale au cooperat cu omologii lor din străinătate în cadrul 
a 5 operaţiuni.  
 
17. De asemenea menţionăm că, la 25 septembrie 2010, în scopul cooperării transnaţionale, unde este vizată şi 
combaterea TFU, a fost semnat acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federal al Austriei cu 
privire la colaborarea în domeniul combaterii criminalităţii, care vizează şi combaterea TFU, ceea ce reprezintă un 
pas în plus în fortificarea capacităţilor organelor de resort ale Guvernului RM. Pentru anul 2011, se planifică 
consolidarea relaţiilor şi cu alte state prin semnarea de noi memorandum-uri.  
 
18. Cooperarea dintre instituţiile publice şi societate civilă a generat acţiuni comune în ceea ce priveşte oferirea 
serviciilor pentru asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Astfel, remarcabile sunt acţiunile 
de implicare a autorităţilor publice locale în susţinerea proiectelor ale PNUD, OIM, OSCE etc., prin co-finanţarea 
acestora de la bugetul de stat, ceea ce duce la responsabilizarea APL- urilor în implementarea şi continuarea 
proiectelor în domeniul TFU.       
 
19. Nu în ultimul rând şi prezentul Raport reprezintă o confirmare a unei colaborării dintre instituţiile publice de 
resort şi reprezentanţii societăţii civile în domeniul anti-trafic. 
 
 

II. Acţiunile de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane în anul 2010  
 
II.1 Caracterizarea generică a fenomenului trafic de fiinţe umane pentru anul 2010 în 
Republica Moldova 
 
20. În ceea ce priveşte imaginea per ansamblu cu privire la fenomenul TFU în Republica Moldova, doar un număr 
mic de cazuri de TFU sunt oficial înregistrate şi asistate (proporţia acestora poate fi diferită conform diverselor 
estimări între 20-50%). Numărul real al victimelor TFU la nivel naţional, nu poate fi estimate cu precizie, deoarece 
unele victime nu intră în contact cu organele de resort. Însă, se poate opera în mod cert cu numărul persoanelor 
care au intrat în contact cu sistemul naţional anti-trafic, prin intermediul instituţiilor abilitate – fie în cadrul urmăririi 
penale, fie prin intermediul programelor de asistenţă a victimelor. În aceste condiţii, analiza profilului victimei şi a 
fenomenului TFU se bazează în mare parte pe interviurile realizate cu victimele şi potenţialele victime asistate în 
cadrul SNR.   
 
21. Totodată, făcând referire la profilul victimei traficului de fiinţe umane, conform rapoartelor instituţiilor de resort 
din Republica Moldova cât şi a cercetărilor8 realizate de ONG-urile din ţară, femeile sărace din zonele rurale, fără 
profesie, constituie principalul grup de persoane traficate din Moldova. Sărăcia, şomajul şi, în acelaşi timp, lipsa 
de oferte pe piaţa muncii, sunt motivele care îi fac şi pe tineri să plece peste hotare şi să accepte ofertele 
dubioase ale traficanţilor. Violenţa în cadrul familiei este şi ea adesea unul dintre factorii determinanţi ai TFU. 
 
22. Studiile arată că peste 80% dintre VTFU au fost expuse violenţei în familie, iar vârsta de recrutare a victimelor 
se extinde, inclusiv fiind întâlnite cazuri când victimele TFU devin copiii. De asemenea, actualmente se observă o 
tendinţă de recrutare a victimelor prin internet, în special copii. 9 
 
23. Astfel, exploatarea sexuală a fost şi este principala modalitate de traficare din Republica Moldova. 
Principalele destinaţii externe10 a VTFU în scopul exploatării sexuale sunt Turcia şi Federaţia Rusă, Cipru de 
Nord şi Emiratele Arabe Unite. 

                                                 
8 Traficul de fiinţe umane în sud-estul Europei - http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/Raport_ARIADNE.pdf 
 
9 Conform datelor CI “La Strada” - pe parcursul anului 2010 au investigat 16 cazuri de exploatare sexuală a copiilor de 
către cetăţeni străini pe teritoriul  Republicii Moldova. De asemenea, în rezultatul activităţilor de informare a adolescenţilor 
privind navigarea sigură on-line întru recunoaşterea riscului de abuz sexual, cel puţin 30% din adolescenţi au confirmat 
faptul că au fost solicitaţi pentru scopuri sexuale de către cetăţeni străini prin intermediul de comunicare on-line. 
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24. De asemenea, bărbaţii sunt în continuare traficaţi pentru exploatare prin muncă, în mod special în sectorul 
construcţiilor, agriculturii, destinaţia de bază fiind Federaţia Rusă. Au fost identificate şi cazuri de copii traficaţi în 
scopul cerşitului în ţările vecine. Astfel, principalele destinaţii externe exploatării prin muncă şi organizarea 
migraţiei ilegale sunt Federaţia Rusă, Italia după care urmează Franţa, Grecia şi Spania.  
 
25. Mai nou, se observă o uşoară tendinţă de traficare în interiorul ţării a fetelor şi femeilor tinere, în special din 
mediul rural spre Chişinău. Bărbaţii - victime ale traficului intern sunt exploataţi cu precădere în agricultură. În 
acelaşi timp, există indicii că persoane din ţările vecine sunt traficate în Moldova pentru muncă forţată. Nu în 
ultimul rând menţionăm şi regiunea separatistă Transnistria, care rămâne a fi o sursă de exploatare (de origine şi 
tranzit) a VTFU.11  
 
26. Modalitatea de recrutare a victimelor continuă a fi realizată în proporţie de 80% din cazuri, prin abordarea 
directă a victimei. În calitate de metodă, este folosită frecvent convingerea victimei pentru acceptarea unei oferte 
aparent avantajoase, cum ar fi promisiunea unui loc de muncă bine plătit în străinătate. Ce ţine de relaţia cu 
recrutorul, majoritatea victimelor au fost înşelate de către prieteni sau persoane care făceau parte din cercul de 
cunoştinţe.  
 
27. În concluzie,  

● Victimele traficului de fiinţe umane sunt adesea etichetate incorect cu privire la statul lor, datorită 
stereotipurile, lipsei toleranţei faţă de această problemă şi mentalităţii populaţiei Republicii Moldova; 

● Sistemul anti-trafic nu este încă atât de perfect ca să ofere confidenţialitate sigură, ceea ce descurajează 
victimele să se auto-identifice. În acelaşi timp, autoidentificarea scăzută se datorează şi schimbării 
tendinţelor TFU, în special a metodelor de recrutare/manipulare care creează victimelor iluzia de 
bunăstare, şi simţul de vinovăţie ulterioară. Astfel victimele nu se identifică cu acest statut. 

● Factorii de ordin economico-sociali şi educaţionali reprezintă motivele generatoare de TFU; 
● Este absolut necesară reformarea organelor de drept ca mijloc de redresare a situaţiei existente în 

domeniul TFU; 
● Fenomenul TFU deşi înregistrează o tendinţă de descreştere în RM, problematica acestuia rămâne a fi 

actuală. 
 
 
II.2. Prevenirea traficului de fiinţe umane în Republica Moldova, anul 2010 
 
28. Prevenirea TFU în Republica Moldova s-a caracterizat printr-o abordare matură, exprimată de instituţiile 
centrale de resort, în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale şi cele internaţionale. Mecanismul de 
prevenire a continuat în anul 2010 prin campanii de sensibilizare şi informare, atât la nivel central cât şi la nivel 
local. Implicarea activă a actorilor anti-trafic în acţiuni de prevenire a fost orientată spre potenţiale victime – 
persoane vulnerabile aflate în situaţii de risc (cu venituri mici, familii incomplete, victime ale violenţei în familie, 
persoane infectate cu HIV/SIDA, persoane cu disabilităţi), în particular femei tinere şi minori, cât şi – victime ale 

                                                                                                                                                                       
10 Conform statisticilor OIM în RM - cu privire  la victimele incluse în programul de protecţie, principalele ţări de 
destinaţie a traficului de fiinţe umane sunt Emiratele Arabe Unite (38 de cazuri în 2010), Rusia (24), Turcia (20), Ucraina 
(9) şi Cipru (8).Principalele ţări de destinaţie pentru exploatare sexuală sunt Emiratele Arabe Unite (37 de cazuri în 2010), 
Turcia (15), Rusia (9), Cipru (8). Totodată apar noi destinaţii ale traficului de fiinţe umane din Moldova în scop de 
exploatare sexuală cum ar fi Asia de Sud-Est (2 cazuri în Malaezia şi unul în Indonezia).Bărbaţii sunt în continuare traficaţi 
pentru exploatare prin muncă, în mod special în sectorul construcţiilor, agriculturii, destinaţiile de bază fiind Federaţia Rusă 
(7 cazuri în 2010) şi Ucraina (4). De asemenea, au fost identificate cazuri de copii traficaţi în scopul cerşitului în ţările 
vecine. Totodată, sunt îngrijorătoare şi cifrele privind traficul intern (19 de cazuri în 2010, deşi mai puţine decât în 2009 – 
24 şi 2008 – 32), a fetelor şi femeilor tinere, în special din mediul rural spre Chişinău. Bărbaţii - victime ale traficului intern 
sunt exploataţi cu precădere în agricultură. În acelaşi timp, există indicii că persoane din ţările vecine sunt traficate în 
Moldova pentru muncă forţată. Nu în ultimul rînd menţionăm şi regiunea separatistă Transnistria, care rămâne a fi o sursă 
de exploatare (de origine şi tranzit). 
11 Protection and Empowerment of Victims of Human Trafficking and Domestic Violence in Moldova (UNDP Project - 
http://undp.md/projects/HumanSecurity.shtml 
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traficului de fiinţe umane – (exploatate sexual, muncă, cerşetorie) – atât în scopul identificării şi referirii spre 
asistenţă, cât şi în scopul prevenirii re-traficării victimelor.  
 
29. În acest context, Guvernul RM a continuat extinderea programelor de asistenţă către potenţialele VTFU, 
pentru a reduce din vulnerabilitatea lor la acest fenomen şi ca rezultat al riscului traficării / re-traficării. Aceste 
acţiuni sunt vizibile prin extinderea geografică a SNR şi dezvoltarea abilităţilor membrilor EMD în identificarea cu 
tenacitate a potenţialelor VTFU. Astfel, este important de menţionat că Moldova deţine pionieratul în prevenirea 
TFU prin extinderea calitativă a asistenţei către potenţialele victime. Ceea ce evidenţiază pionieratul în această 
sferă, se regăseşte într-o descriere amplă şi specifică în capitolul “Protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane, pe parcursul anului 2010”. 
 
30. În scopul prevenirii traficării potenţialelor VTFU şi re/traficării VTFU, la nivel guvernamental funcţionează 
Centrul de Apel12 (CA) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care are ca  prioritate 
prevenirea TFU, prin servicii de consultanţă şi consiliere de urgenţă (unde se numără şi cazurile de TFU). Pe 
parcursul anului  2010 s-a observat o tendinţă de creştere a numărului apelurilor în scopul consultărilor cu privire 
la migraţie şi riscurile TFU, în timp ce numărul apelurilor cu privire la situaţii de criză a rămas constant. Acest fapt 
denotă o creştere vizibilă a gradului de încrederea a cetăţeanului faţă de Guvern.  
 
31. Ca o completare a serviciilor guvernamentale (şi anume CA), au fost oferite atât consultaţii informaţionale în 
scopul prevenirii traficării cât şi asistenţă persoanelor din ţară şi de peste hotare aflate în situaţii de risc, de către 
Linia Fierbinte a CI “La Strada”13. Astfel, pe parcursul anului 2010 a crescut numărul apelurilor naţionale a 
persoanelor care solicită consultanţă în scopul emigrării, menţinându-se şi numărul apelurilor din străinătate a 
persoanelor aflate în dificultate.  
 
32. Totodată, în 2010 tipurile de instrumente utilizate în scopul prevenirii TFU au fost variate, în funcţie de 
contextul în care s-au aflat grupurile ţintă, victime şi potenţiale VTFU. Este bine cunoscut faptul, că tinerii 
reprezintă unul din grupurile - ţintă vulnerabile la fenomenul TFU, datorită oportunităţilor scăzute de angajare şi 
de afirmare în ţară, fiind atraşi de opţiunile atractive de angajare ale altor state. În scopul informării corecte 
asupra riscurilor la care pot fi supuşi tinerii, reprezentanţii organelor de drept în comun cu reprezentanţi ai 
societăţii civile din domeniu, au organizat seminare informative în universităţi, cu privire la: a) riscurile traficului de 
fiinţe umane – lipsa de informare înainte de a pleca, încrederea totală în recrutor/traficant, lipsa de asigurare a 
securităţii personale prin racolarea forţată, răpire etc., b) migraţiei ilegale – perfectarea de acte ilegale, trecerea 
ilegală a frontierei. Impactul acestor seminare a fost unul pozitiv şi dinamic în acelaşi timp, unii tineri percepând 
aceste riscuri într-un mod direct şi serios, solicitând informaţii adiţionale cu privire la instituţiile statului 
responsabile de contracararea TFU. O parte considerabilă din studenţi au confirmat, că se vor documenta atent 
pentru a preveni situaţia de victimizare TFU. Pe de altă parte, unii studenţi au negat riscurile la care pot fi supuşi 
în cazul victimizării, ceea ce denotă că mai este necesară continuitatea acestor seminare.    
 
33. În aceeaşi ordine de idei, riscul iminent de traficare există şi în cazul tinerilor de vârstă şcolară. Astfel, 
instituţiile administraţiei publice centrale şi locale în parteneriat cu societatea civilă (CI „La Strada”, TdH etc. ), prin 
echipa educatorilor „de la egal la egal” au organizat o serie amplă de seminare pentru tineri (la care au participat 
circa 5800 tineri) din clasele liceale (12 raioane). Subiectele abordate au ţinut de prevenirea TFU, prevenirea 
violenţei în familie şi promovarea relaţiilor interpersonale. Feedback-ul primit de la grupul ţintă punctează 
motivarea tinerilor de a fi informaţi mai bine cu privire la riscurile TFU şi a migraţiei ilegale, precum şi căile de 
prevenire a traficării / re-traficării. Interesul faţă de modalităţile de informare şi de consiliere a subliniat o creştere 
a dorinţei de a-şi asigura protecţia şi securitatea proprie. Seminarele au fost însoţite şi de oferirea din partea 
societăţii civile a broşurilor şi a bucletelor informaţionale cu privire la fenomenul TFU.  
 
34. Prevenirea traficului a fost abordată şi din perspectiva diminuării factorilor determinanţi, cauzali cum ar fi 
violenţa în familie. În acest sens, o campanie de sensibilizare la nivel naţional cu privire la violenţa în familie a 
continuat pe tot parcursul anului 2010, care a avut loc în două etape, cu diferite niveluri de intensitate. Campania 

                                                 
12 Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene - http://www.mfa.gov.md/centrul-apel/ 
13 Linia fierbinte naţională la Strada Moldova - http://www.lastrada.md/programe/cdr/linia_fierbinte/ 
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a avut ca şi scop esenţial promovarea gradului de toleranţă zero faţă de violenţa în familie şi eliminarea 
stereotipurilor existente cu privire la toate formele violenţei. Ca urmare, nivelul de identificare (inclusiv auto-
identificare) a victimelor violenţei în familie prin apelarea telefonului de încredere pentru femei a crescut. Pe 
parcursul anului 2010 a fost înregistrat un total de 1464 apeluri.   
 
35. În acelaşi scop, în 2010 a fost organizată a doua ediţie a  Festivalului Familiei în Republica Moldova. 
Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF), Ministerul 
Educaţiei şi Autorităţile Publice Locale din 10 raioane, cu susţinerea UNFPA, OIM, OSCE, PNUD şi UNICEF.  
Festivalul a reunit aproximativ 70.000 de participanţi la nivel naţional. Prin aceasta a fost ridicat nivelul de 
conştientizare a publicului larg cu privire la valorile familiei, toleranţă zero faţă de violenţa în familie, implicarea 
mai mare a bărbaţilor în sarcinile de îngrijire a copiilor şi gospodăriile populaţiei, egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi etc.  
 
36. În cadrul Campaniei Naţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen”, Misiunea OIM în 
Moldova a sprijinit organizarea celei de-a 4-a ediţie a Zilei Naţionale a Rugăciunii - iniţiativă de sensibilizare a 
publicului larg privind problemele migranţilor,  prevenirea migraţiei ilegale şi a fenomenului TFU, îndemnând 
comunităţile religioase din republică dar şi fiecare credincios în parte de a înălţa o rugăciune pentru cei care sunt 
departe de casă, pentru copiii şi familiile lor rămase în ţară şi cei care au fost afectaţi de traficul de fiinţe umane şi 
violenţa în familie. În contextul evenimentului au fost organizate iniţiative speciale de informare în municipiul 
Chişinău şi oraşul Orhei, remarcându-se un interes semnificativ pentru acest eveniment, acesta devenind deja 
unul tradiţional în fiecare an.  
 
37. Pentru încurajarea tinerilor ca să-şi exprime opinia cu privire la migraţie şi diversitate, prin utilizarea artei 
cinematografice, a fost organizat Concursul Video Naţional pentru Tineret „PLURAL + Moldova ediţia 2010” 
organizat de către OIM şi UNFPA în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, în cadrul Anului Internaţional 
al Naţiunilor Unite pentru Tineret. Reunind peste 120 de invitaţi, tineri din toată ţara, cât şi reprezentanţi ai 
societăţii civile şi ai ambasadelor, evenimentul a adus în discuţie problema migraţiei şi a consecinţelor negative 
ale acesteia, inclusiv TFU.  
 
38. Un instrument inedit şi accesibil publicului larg sunt şi piesele de teatru cu tematica exploatării sexuale şi a 
muncii forţate. În perioada 8 noiembrie-6 decembrie 2010, la nivel naţional a fost prezentat spectacolul 
documentar “CASA M” - bazat pe istorii reale ale victimelor violenţei şi TFU aflate în centre de reabilitare,  
penitenciare14, proiect ce a fost iniţiat şi susţinut de Misiunea OSCE în Moldova. Piesele de teatru au avut impact 
asupra publicului larg, datorită posibilităţii de analiză şi dezbatere “a studiilor de caz” prezentate, unde a fost 
posibilă o interacţiune directă cu actorii şi trăirile lor. Abordarea calitativă utilizată a dus la creşterea gradului de 
conştientizare a publicului larg cu privire la fenomenul violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane. 
 
39. În scopul sensibilizării şi informării societăţii privind pericolul şi riscurile fenomenului TFU, precum şi cazurile 
concrete descoperite, pe paginile „web” oficiale ale instituţiilor de drept cât şi a organizaţiilor neguvernamentale şi 
internaţionale au fost plasate peste 150 informaţii relevante, ce au fost mediatizate pe larg în rândul populaţiei. De 
asemenea, au fost organizate conferinţe de presă şi acordate interviuri jurnaliştilor din ţară şi peste hotare. Iar în 
scopul facilitării accesului persoanelor vulnerabile la fenomenul TFU, CI „La Strada”, în cooperare directă atât cu 
organele de drept cât şi cu instituţiile responsabile pentru identificarea şi asistenţa victimelor, a lansat un 
instrument accesibil grupurilor ţintă pentru consiliere, prin intermediul SKYPE, ceea ce a facilitat şi a crescut 
numărul sesiunilor de consiliere. În acelaşi timp, pentru asigurarea transparenţei cu privire la riscurile TFU, 
instituţiile administraţiei publice centrale de resort cât şi reprezentanţii societăţii civile au crescut numărul 
contactelor cu presa, ceea ce a dus la informarea în condiţii mai ample asupra fenomenului TFU şi riscurile 
acestuia. 
 
40. De menţionat că în scopul prevenirii, pe parcursul ultimilor 6 ani, prin intermediul PNUD în RM a fost creat şi 
susţinut financiar o reţea de 10 Centre de Reintegrare Socială (CRS) destinate următoarelor categorii de 
beneficiari: tineri - absolvenţi ai şcolilor internat, mame cu copii nou născuţi în situaţie de risc sau criză, victimele 

                                                 
14 http://www.osce.org/moldova/73073 
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violenţei în familie şi nu în ultimul rând VTFU. Din cele 10 CRS create, 3 centre maternale  din raioanele Drochia, 
Cahul și Căușeni asistă concomitent mame cu copii în situaţie de risc sau criză, VTFU şi victime ale violenţei în 
familie. Pe parcursul anului 2010, din sursele financiare ale proiectului PNUD și prin intermediul ONG-urilor 
partenere locale au fost asistate un număr de 60 persoane, în special femei tinere, mame în situaţie de risc, 
gravide.  
 
41. Un aspect inovativ în prevenirea traficului este acordarea asistenţei potenţialelor victime. Astfel, întregul 
pachet de asistenţă şi protecţie socială, psihologică, juridică este făcut disponibil şi aplicat şi în cazul beneficiarilor 
care corespund profilului social al victimei înainte de experienţa de trafic. Astfel, sistemul naţional orientează 
eforturi asupra eliminării factorilor de vulnerabilitate care până la urmă determină persoana să accepte oferta 
dubioasă. Numai în anul 2010 au fost asistate în cadrul SNR cu suportul OIM – 341 de beneficiari dintre care: 
victime ale violenţei, migranţi aflaţi în dificultate, copii rămaşi fără îngrijire părintească etc. Această abordare a 
fost apreciată ca una de succes pentru că permite identificarea exactă a celor care se află în situaţie de risc 
sporit. Pe de altă parte utilizarea acestei metode este limitată într-o ţară în care factorii ca sărăcia, violenţa în 
familie, inegalitatea de gen, şomajul sunt foarte răspândiţi. Tocmai de aceea, combinarea „prevenirii prin 
asistenţă” cu ample campanii de informare şi sensibilizare, dar şi cu acţiuni bine-structurate de identificare se 
prezintă a fi ca modus operandi potrivit. 
 
42. Generalizând acţiunile ce au avut loc pe parcursul anului 2010, cu referire la sensibilizarea, prevenirea şi 
informarea publicului larg privind fenomenul TFU în RM, Guvernul în parteneriat cu societatea civilă şi 
organizaţiile internaţionale, a acţionat atât din perspectivă calitativă cât şi cantitativă. Comparativ cu anii 
precedenţi, în anul 2010 acţiunile de sensibilizare a publicului larg au fost mai de impact. Metodele şi 
instrumentele folosite au fost unele inedite, având drept scop implicarea cât mai activă a comunităţilor în luarea 
deciziilor şi investirea cu atribuţii de prevenire a TFU. Toate aceste acţiuni de prevenire şi sensibilizare au 
influenţat direct domeniul de combatere a TFU, prin creşterea receptivităţii organelor de drept şi descreşterea 
evidentă a numărului de infracţiuni. Totodată, informarea publicului larg cu privire la riscurile TFU, a dus la 
diminuarea numărului victimelor traficate/re-traficate, iar serviciile de asistenţă şi protecţie au fost extinse pe mai 
multe grupuri de persoane vulnerabile, potenţiale VTFU. Cu toate acestea, sub aspect organizatoric, autorităţile 
publice centrale şi locale se confruntă cu anumite constrângeri legate de resursele financiare limitate alocate 
pentru acest segment. Doar o mică parte din APL- uri au dezvoltat abilităţi strategice de atragere de fonduri în 
acest sens, în consecinţă aceşti factori stagnând uşor activitatea de prevenire în zonele rurale ale ţării. 
 
 
II.3. Investigarea şi urmărirea în justiţie a traficanţilor pe parcursul anul 2010 
 
43. În anul 2010 la capitolul combaterea a traficului de fiinţe umane şi traficului de copii sunt înregistrate 161 
cauze penale, cu următoarele date:  

● trafic de fiinţe umane (art.165 Cod penal) – pornite 140 cauze penale, sau cu 24,3% mai puţin 
comparativ cu perioada analogică a anului 2009 (185 cauze); 

● trafic de copii (art.206 Cod penal) - pornite 21 cauze penale, acelaşi nivel cu anul 2009 (21 cauze);  
 
44. Totodată, infracţiuni asimilate traficului de fiinţe umane sunt reflectate după cum urmează:  

● scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art.207 Cod penal) - pornite 13 cauze penale, sau cu 38,1% mai 
puţin comparativ cu perioada analogică a anului 2009 (21 cauze);  

● proxenetism (art.220 Cod penal) - pornite 133 cauze penale, sau cu 12,5% mai puţin comparativ cu 
perioada analogică a anului 2009 (152 cauze);  

● organizarea migraţiei ilegale (art.3621 Cod penal) – pornite 116 cauze penale, sau cu 15,3%  mai puţin 
comparativ cu perioada analogică a anului 2009 (137 cauze). 

 
45. În acelaşi timp, făcând o analiză a tendinţei fenomenului în timp, se observă că, pe parcursul anului 2010 au 
fost pornite în total 140 infracţiuni de TFU, ceea ce se înscrie în tendinţa generală de diminuare a numărului 
cazurilor de TFU.  
Astfel, în anul 2007 au fost scoase în evidenţă 245 infracţiuni de TFU,  2008 – 215 infracţiuni de TFU, 2009 – 185 
infracţiuni de TFU.   
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46. Aceeaşi tendinţă de diminuare poate fi constatată şi în cazul infracţiunilor cu privire la traficul de copii. Fapt ce 
se datorează şi eforturilor de îmbunătăţire a cadrului legislativ15 în domeniul protecţiei copilului (rămaşi fără 
îngrijire părintească ca o consecinţă a migraţiei, înaintaţi spre adopţii etc. ), dar şi efectului sporit a măsurilor de 
prevenire. Astfel, începând cu anul 2006, fenomenul traficului de copii este într-o descreştere uniformă: în 2006 
au fost înregistrate 61 cauze, în 2007 – 43 cauze, în 2008 – 31 cauze, în 2009 – 21 cauze, şi în anul 2010 – 21 
cauze.  
 
47. Guvernul RM a fost receptiv la recomandările Raportului cu privire la TFU16 (ediţia 2010) al Departamentului 
de Stat al SUA, sporind acţiunile pe plan naţional şi de cooperare internaţională în scopul urmăririi penale şi 
condamnării persoanelor cu funcţii de răspundere implicate în infracţiuni de TFU sau tangenţiale acesteia. Atenţia 
sporită a organelor de drept în identificarea şi monitorizarea cazurilor de TFU cu implicarea funcţionarilor de stat 
(bănuiţi, învinuiţi sau condamnaţi pentru comiterea infracţiunilor din categoria TFU sau a infracţiunilor de corupţie 
şi conexe acestora pentru a facilita sau ascunde comiterea infracţiunilor de TFU), reprezintă o abordarea matură 
de combatere TFU de către organele de drept.  Astfel, primul pas în direcţia înăspririi controlului în scopul luptei 
împotriva funcţionarilor de stat implicaţi în infracţiuni de TFU a avut ca rezultat o bază de date, coordonată cu 
procuratura generală, cu toate persoanele cu funcţii de răspundere implicate în infracţiuni de TFU. 
 
48. Fiind analizată practica judiciară, pe parcursul anului 2010 în domeniul judecării cauzelor penale cu privire la 
infracţiunile de trafic de fiinţe umane, a fost constată următoarea stare de fapt. 
În perioada de referinţă instanţele de judecată au examinat 38 cauze penale pe categoria TFU şi TC, în privinţa a 
52 inculpaţi, inclusiv:  

● 34 cauze penale cu pronunţarea sentinţei pe TFU în privinţa a 47 inculpaţi (în anul 2009 – 53 cauze/66 
persoane); 

● 4 cauze penale cu pronunţarea sentinţei privind traficul de copii în privinţa a 5 persoane (în anul 2009 – 4 
cauze/4 persoane); 

 
Totodată, cauze penale asimilate traficului de fiinţe umane sunt reflectate după cum urmează: 

● 6 cauze penale cu pronunţarea sentinţei privind scoaterea ilegală a copiilor din ţară în privinţa a 9 
persoane (în anul 2009 – 7 cauze/10 persoane); 

● 68 cauze penale cu pronunţarea sentinţei de proxenetism în privinţa a 73 inculpaţi (în anul 2009 –  91 
cauze/108 persoane); 

● 46 cauze, cu pronunţarea sentinţei pentru organizarea migraţiei ilegale în privinţa a 61 persoane (în anul 
2009 – 39 cauze/51 persoane); 

● 1 cauză cu organizarea sentinţei pentru organizarea cerşetoriei în privinţa a 2 persoane (în anul 2009 – 3 
cauze/3 persoane). 

 
49. Din cele 197 persoane în privinţa cărora au fost pronunţate sentinţe, la 32 din ele le-a fost aplicată pedeapsa 
închisorii (art.165 CP - 27 pers., art.206 CP - 4 pers.), 37 persoane – închisoare cu suspendarea condiţionată a 
pedepsei (art.165 CP - 11 pers., art.206 CP - 1 pers.), 90 persoane – amendă (art.165 CP - 3 pers., art.206 CP - 
0 pers.), în privinţa a 28 persoane procesul a fost încetat, iar 10 persoane au fost achitate (art.165 CP - 5 pers., 
art.206 CP - 0 pers.). 
 
50. Vis-a-vis de starea de fapt a condamnărilor în domeniul traficului de fiinţe umane, relevăm că în instituţiile 
penitenciare din Republica Moldova, în prezent îşi execută pedeapsa cu închisoarea pentru săvârşirea 
infracţiunilor prevăzute la art.165 (traficul de fiinţe umane) şi 206 (traficul de copii) din Codul penal - 133 de 
condamnaţi. Din numărul total al acestora, 117 persoane au fost condamnate în temeiul art.165 (48 bărbaţi şi 69 
femei) şi 16 persoane în temeiul art. 206 (10 bărbaţi şi 6 femei). 
 

                                                 
15 Hotărârea Guvernului nr.290 din 15.04.2009 pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în 
evidenţă a copilului care rămâne în ţară, al cărui părinte/tutore (curator), cetăţean al RM se angajează provizoriu în 
muncă în străinătate - http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331326 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331326 
16Raport Departamentului de Stat al SUA privind TFU (Pag. 236)http://www.state.gov/documents/organization/143187.pdf 
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51. În scopul unei argumentări clare cu privire la evoluţia pozitivă a diminuării fenomenului TFU în anul 2010, 
menţionăm acţiunile direct monitorizate de către Guvern cu privire la cazurile unde au fost implicaţi funcţionari de 
stat în infracţiuni legate sau tangenţiale cu TFU. Cazurile de rezonanţă (Vulpe Vasile şi Bejan Ion) menţionate şi 
în Raportul TFU al Departamentului de Stat al SUA, au determinat organele de drept să acorde o atenţie sporită 
acestui fenomen. Astfel, un prim pas de înăsprire a controlului, în contextul monitorizării tuturor cazurilor unde au 
fost implicaţi funcţionari de stat supuşi urmăririi penale, trimişi în judecată şi condamnaţi, pentru implicarea în 
trafic sau activităţi criminale (implicare, protejare, corupere, tergiversare etc.) legate de TFU, în rezultatul unui 
grup de lucru (compus din reprezentanţi ai instituţiilor de resort MAI/CCTP, CCCEC, PG, SIS, MJ), a fost creată o 
bază de date cu toate cazurile de implicare a funcţionarilor de stat, ce va fi actualizată şi monitorizată de către 
Procuratura Generală la începutul fiecărei luni. Baza de date reprezintă instrumentul prin care se poate 
monitoriza indicatorii cheie de calitate ai proceselor pe cazurile de trafic, în special cele cu implicarea oficialilor.  
La moment, aceasta conţine 25 cazuri: unde, în 9 cazuri -  sentinţe de condamnare (penal şi administrativ), 4 
cazuri – în procesul investigaţiilor, 2 cazuri – încetarea urmării penale, 6 cazuri–  examinare în fond în cadrul 
judecătoriilor, achitate - 4 cazuri. 
 
52. Vis-a-vis de cazurile cu rezonanţă, relevăm următoarele. Cazul - Vulpe Vasile, vice-preşedintele judecătoriei 
Cahul, care a acţionat cu scopul pronunţării cu bună-ştiinţă a sentinţei contrare legii, ilegal a stabilit în cazul a 
două inculpate vinovate în comiterea infracţiunii TFU, o pedeapsă mai mică de două treimi din minimul pedepsei 
prevăzute la acest articol. În aceste condiţii, judecătorul Vulpe Vasile, ilegal a luat decizia de condamnare a 
inculpatelor cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu stabilirea termenului de probă de un an şi trei 
ani corespunzător. În această situaţie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat recent hotărârea - 
conform competenţei şi procedurii stabilite - ce ţine de propunerea privind eliberarea dlui Vulpe Vasile, din funcţia 
de judecător şi vicepreşedinte a Judecătoriei Cahul. În aceste condiţii, CSM a remis materialele în privinţa lui 
Vasile Vulpe, Preşedintelui interimar al RM pentru adoptarea unei soluţii definitive. De asemenea, pentru 
29.03.2011 a fost stabilită şedinţa Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie pentru examinarea 
recursului procurorului. 
 
53. În cel de al doilea caz - Bejan Ion (ex-director adjunct CCTP al MAI) - acuzat de protejare a traficantului Covali 
Alexandru (cazul „Şalun”), care a fost condamnat la 17 ani de închisoare. În anul 2010 a fost dispusă încetarea 
urmăririi penale pe numele învinuitului, din motivul că fapta nu întrunea elementele infracţiunii, însă urmărirea 
penală a fost reluată la 04.03.2011 din motiv că, în urma apariţiei faptelor noi, şi anume descoperirea la adresa 
electronică17 a blog-lui condamnatului Covali Alexandru, în care acesta face declaraţii, ultima a fost  pasibilă anulării 
cu reluarea urmăririi penale. Potrivit conţinutului blog-lui18 condamnatul Covali Alexandru declară că lucrătorii din 
conducerea MAI, au solicitat sume nereale de la Covali Alexandru, care gestiona activitatea unui club de noapte. În 
asemenea circumstanţe, ţinând cont că, nu a expirat termenul de un an de la încetarea urmăririi penale, s-a impus 
reluarea urmăririi penale pentru verificarea tuturor declaraţiilor condamnatului Covali Alexandru făcute prin 
intermediul blog-lui său, pentru interogarea acestuia în cazul acceptării. Actualmente, în cadrul prezentei cauze 
penale, se întreprind măsuri de investigaţie concrete pentru a stabili totalitatea circumstanţelor obiective ce au 
tangenţă la prezenta cauză penală.  În acest sens, în cadrul urmării penale a fost creat un grup de urmărire penală 
format din procurori din cadrul Procuraturii Anticorupţie şi Ofiţeri de Urmărire Penală din cadrul Direcţiei Generale 
de Urmărire Penală (DGUP) a CCCEC. După acumularea tuturor probelor acestea urmează a fi apreciate sub 
aspectul pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi veridicităţii acestora din punct de vedere a colaborării lor pentru a fi 
puse la baza adoptării unei decizii legale.  
 
54. În concluzie, putem generaliza faptul că acţiunile de impact ce au avut loc în vederea combaterii TFU pe 
parcursul anului 2010, conform HG nr.835 din 13 septembrie 2010 19, au acoperit mai mult de jumătate din 
acţiunile stabilite pentru anul 2010-2011. În aceste condiţii, la baza contracarării fenomenului TFU în Republica 

                                                 
17 Adresa electronică a deţinutului Covali Alexandru – condamnat la 17 ani pentru comiterea infracţiunii TFU 
www.printmail.narod2.ru 
18 Blog-ul condamnatului Covali Alexandru (cazul Şalun) - http://www. printmail.narod2.ru/ victim_ a_ regimului _ 
comunistna_moldavskom/ 
19 Hotărîrea Guvernului nr. 835 din 13.09.2010 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 2008 - 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336088 
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Moldova a stat atât cadrul normativ şi legislativ funcţional, abordarea paradigmei restaurative privitor la fenomenul 
TFU, instruirea continuă a organelor de drept în combaterea TFU şi a crimelor conexe, cât şi a rezultatelor 
înregistrate20 conform recomandărilor Departamentului de Stat în cadrul Raportului TFU. Totodată, angajamentul 
Guvernului, în conformitate cu vectorul de integrare europeană, s-au regăsit şi în acţiunile de reformare a 
Ministerului Afacerilor Interne. Scopul reformei este orientat spre decoruptibilizarea instituţiei, consolidarea 
capacităţilor profesionale şi demilitarizarea sa. În procesul de îmbunătăţire a structurii instituţiei au fost preluate 
recomandările din Foaia de parcurs al reformei MAI, elaborate în conlucrare cu Consilieri de nivel înalt al UE pe 
lângă MAI precum şi alţi specialişti externi (EUBAM, Consiliul Europei, Norvegia etc). Astfel, la baza reformei stau 
următoarele acte normative:1) Programul de activitate a Guvernului RM: Integrare Europeană - libertate, 
democraţie, bunăstare 2011-201421; 2) Planul de Dezvoltare Instituţională a MAI pentru anii 2009-2011: 
Conceptul reformei MAI adoptat de către Guvern şi Planul de acţiuni în vederea implementării acestuia22.  
În acelaşi timp, acţiunile de optimizare sunt necesare de a continua şi pe parcursul următorilor ani, în scopul 
consolidării capacităţilor de cooperare interministerială / interinstituţională pentru prestarea serviciilor calitative şi 
intervenţiei imediate vis-vis de victime şi potenţialele victime ale TFU. Astfel, esenţa acestor acţiuni de reformare 
şi optimizare din perspectiva TFU este de fapt protejarea victimei traficului de fiinţe umane, printr-o abordare 
profesionistă, la bază căreia stă confidenţialitatea cazurilor TFU. 
 
 
II.4. Protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, 
parcursul anului 2010  
 
55. Prin Sistemul Naţional de Referire (SNR) – cadru special de coordonare şi cooperare a eforturilor instituţiilor 
de stat în parteneriat strategic cu societatea civilă, în vederea asigurării şi protecţiei drepturilor omului, beneficiari 
ai serviciilor de protecţie TFU – au fost oferite servicii de asistenţă şi protecţie victimelor şi potenţialelor victime 
ale TFU, la nivel de ţară, care să consolideze capacitatea de integrare/reintegrare ulterioară a acestora. 
 
56. Din momentul lansării în anul 2006, până în anul 2010, în cadrul SNR23 au fost asistaţi 1333 beneficiari dintre 
care 423 victime ale TFU şi 910 potenţiale victime. În anul 2010 prin intermediul SNR, Guvernul cu suportul 
organizaţiilor internaţionale şi neguvernamentale a asigurat asistenţă pentru 461 beneficiari - victime şi potenţiale 
victime ale TFU (dintre care: victime ale TFU – 133, cazuri de prevenire a TFU – 328).24 
 
57. De asemenea, analizând dinamica datelor statistice ale Misiunii OIM în Republica Moldova se atestă o 
tendinţă pozitivă în redresarea fenomenului TFU, ceea ce se confirmă prin descreşterea numărului victimelor, şi 
anume: 2006 – 295 victime; 2007 – 273 victime;  2008 – 158 victime;  2009 – 159 victime;  2010 – 139 victime. 
 
58. Totodată, numărul mai precis de beneficiari ai SNR  prin prisma datelor existente şi desegregarea acestora pe 
regiuni va fi cunoscut, începând cu data de 30 martie 2011, când va fi publicat Raportul privind implementarea 
prevederilor Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU pe perioada 
anului 2010.  
 

                                                 
20 Plan specific adiţional la planul naţional de prevenire şi combaterea a TFU 2010-2011 - http://lex.justice.md/ index. 
php?action=view&view=doc&lang=1&id=337203 
21 Programul de activitate a Guvernului RM 2011-2014 http://www.gov.md/lib.php?l=ro&idc=445 
22 Planul de dezvoltarea instituţională a MAI - http://www.mai.md/planul_inst 
23 SNR. Cadrul de colaborare între autorităţile publice şi societatea civilă în domeniul prevenirii şi combaterii TFU - 
http://iom.md/attachments/110_Final%20Brochure%20RO.pdf 
24 Conform datelor OIM - în anul 2010 prin intermediul SNR, Guvernul cu suportul organizaţiilor internaţionale şi 
neguvernamentale a asigurat asistenţă pentru 890 beneficiari - victime şi potenţiale victime ale TFU (inclusiv: victime ale 
TFU – 139, dintre care 109 femei şi 30 bărbaţi, 127 adulţi şi 12 minori; copii ai victimelor TFU – 78; cazuri de prevenire a 
TFU - 341; migranţi aflaţi în dificultate – 36; victime ale violenţei în familie – 219; minori neînsoţiţi – 54; copii lăsaţi fără 
îngrijire părintească – 23.  Din aceste cazuri 250 provin din regiunea Transnistreană). 
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59. În cadrul SNR, de cele mai multe ori, Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane (CAP)25 (aprobat prin HG nr.847 din 11. 07. 2008, cofinanţat din bugetul de stat şi cu 
suportul financiar al Misiunii OIM în Moldova), care se află în oraşul Chişinău, este practic primul punct de contact 
cu victima revenită în Republica Moldova, care oferă adăpost şi asistenţă în regim de urgenţă victimelor şi 
potenţialelor victime, repatriate din străinătate sau identificate la nivel local. 
 
60. Astfel, de reabilitarea/ intervenţia în criză prin intermediul CAP au beneficiat  355 de persoane, după 
cum urmează:  

● 325 beneficiari (160 cazuri noi înregistrate  şi 165 cazuri de asistenţă continua) care au beneficiat de 
asistenţa psihologică în 2010, incluzând 1512 sesiuni de consiliere individuală, 66 familii conciliate şi 57 
sesiuni de consiliere telefonice; 

● 182 beneficiari au primit asistenţă medicală; 
● 238 beneficiari au fost cazaţi în condiţii de siguranţă în CAP; 
● toţi cei 355 beneficiari au beneficiat de asistenţă socială iniţială.  
 

61. Totodată, au beneficiat şi de asistenţă juridică în cadrul SNR: 
● evaluarea juridică iniţială pentru 365 noi cazuri (150 cazuri din cadrul CAP şi 215 cazuri referite din cadrul 

SNR); 
● 500 consultaţii juridice repetate oferite către 175 beneficiari;  
● 8 beneficiari au fost reprezentaţi în instanţă în cadrul procesului penal;  
● 11 noi cazuri iniţiate cu privire la procedura civilă şi 12 cazuri iniţiate anterior, închise; 
● 49 beneficiari au primit asistenţă juridică pe cauzele civile în funcţie de planurile individuale  de 

reintegrare. Toţi dintre aceştia au primit asistenţă în perfectarea actelor. 
 

62. În scopul orientării / reintegării profesionale, beneficiarilor li s-a oferit asistenţă şi alocaţie socială de 
integrare/reintegrare profesională:  

38 victime ale traficului de fiinţe umane au beneficiat de alocaţii de integrare sau reintegrare profesională. 
Alocaţia respectivă este o sumă fixă neimpozabilă egală cu 15% din salariul mediu pe economie din anul 
precedent şi se acordă pentru o perioadă de până la 9 luni calendaristice. 

 
63. Un accent tot mai mare se pune şi pe asistenţa victimelor – copii, unde au fost acordate următoarele 
servicii 26 

● evaluare socială – identificarea nevoilor şi referirea cazurilor către Centrele de Reabilitare/ Asistenţă 
pentru servicii medicale, sociale, educaţionale – 7 copii; 

● evaluarea stării psihologice a copilului, evaluarea riscurilor participării copilului în calitate de victimă şi sau 
martor pe durata urmăririi penale – 14 copii; 

●  asistenţa juridică a victimelor în procesul de urmărire penală, inclusiv pregătirea către şi participarea la 
audierile legale – 14 copii; 

● reprezentarea intereselor copilului pe durata procesului de urmărire penală şi în instanţa de judecată -  14 
copii; 

● consiliere psihologică primară a copilului şi rudelor acestora – 14 copii.   
 
64. În acelaşi timp, victimele TFU au primit asistenţă în cadrul sistemului de asistenţă socială 
guvernamentală: îngrijire la domiciliu; cantine de ajutor social; suport din partea asistenţilor sociali comunitari; 
servicii specializate în centrele de îngrijire de zi; servicii de tip familie; plasare în instituţii pentru persoanele cu 
disabilităţi etc. 
 
65. Una din componentele de protecţie a VTFU şi potenţialelor VTFU este repatrierea. Cetăţenii RM identificaţi în 
situaţie de dificultate peste hotarele ţării pot beneficia de repatriere în ţara de origine. Astfel, procedura naţională 
de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a 
                                                 
25 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane -  este un centru de 
reabilitare cu standarde de nivel înalt (în raport cu clasificarea oficială de servicii) aflat sub subordonarea Guvernului 
(MMPSF) în parteneriat cu OIM 
26 Cu suportul CI „La Strada” 
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copiilor neînsoţiţi este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.948 din 07.08.2008, conform căreia MMPSF 
este responsabil de iniţierea procedurii de repatriere. Repatrierile adulţilor VTFU, cât şi migranţilor aflaţi în 
dificultate sunt organizate cu suportul OIM, pe când  misiunile de repatriere a copiilor identificaţi fără însoţitori 
legali pe teritoriile altor state sunt organizate cu suportul OIM sau / şi TdH. 
 
66. La 12 martie 2009, MMPSF a semnat un Acord de colaborare tripartit cu Misiunea Organizaţiei Internaţionale 
pentru Migraţie în RM şi Fundaţia Elveţiană Terre des Hommes în RM, în scopul prevenirii şi protecţiei victimelor 
şi potenţialelor victime ale TFU. În rezultat, în anul 2009 au fost organizate 20 misiuni de repatriere, total fiind 
repatriaţi 42 copii, dintre care: 25 copii din Federaţia Rusă (9 misiuni), 8 copii – din Ucraina (5 misiuni), 8 copii din 
România (5 misiuni) şi 1 copil din Suedia. Pe parcursul anului 2009 au fost repatriaţi 45 de adulţi (40 victime ale 
traficului de fiinţe umane – 37 femei, 3 bărbaţi) şi 5 migranţi în dificultate (2 femei şi 3 bărbaţi).  
 
67. În perioada de referinţă - anul 2010 - au fost organizate 27 misiuni, total fiind repatriaţi 67 copii, dintre care: 33 
copii din Federaţia Rusă (10 misiuni), 30 copii – din Ucraina (12 misiuni), 2 copii din România (2 misiuni), 1 copil 
din Belgia şi 1 copil din Italia. Pe parcursul anului 2010 au fost repatriaţi 70 adulţi (55 victime ale traficului de fiinţe 
umane – 13 bărbaţi şi 42 de femei) şi 15 migranţi aflaţi în dificultate – (8 bărbaţi şi 7 femei - unde a fost inclus şi 
identificarea, perfectarea actelor, însoţirea victimelor, transportul aerian sau terestru până la destinaţie în 
Republica Moldova.  
 
68. Totodată, pe parcursul anului 2010, prin prisma extinderii SNR în 5 raioane (Briceni, Orhei, Drochia, 
Basarabeasca, Glodeni) - 124 specialişti (asistenţi sociali, psihologi, colaboratori de poliţie, medici de familie, 
profesori, directori de şcoli, reprezentanţi ai ONG-urilor) au beneficiat de seminare de instruire, dobândind 
cunoştinţe de bază şi dezvoltând capacităţi necesare pentru a lucra cu victimele şi potenţiale victime ale traficului 
de fiinţe umane (incluzând managementul de caz de către membrii echipelor multidisciplinare (EMD) din raioane). 
Totodată, au continuat să fie consolidate prin instruire adiţională şi EMD din alte raioane, la care au participat 280 
de specialişti. Toate aceste instruiri au avut un impact considerabil în prevenirea şi protecţia victimelor TFU, la 
nivel local. 
 
69. Concluzionând cele expuse mai sus, şi prin prisma realizărilor înregistrate pe parcursul anului 2010, 
extinderea SNR în Republica Moldova demonstrează pe de o parte o evoluţie continuă în scopul dezvoltării şi 
perfectării serviciilor oferite victimelor şi potenţialelor VTFU, iar pe de altă parte semnalează încă dificultăţi, 
datorită faptului că SNR nu cuprinde numai sistemul de protecţie socială de stat acordată de către organul 
responsabil MMPSF, dar şi interacţiunea dintre diferite domenii, sectoare ale economiei naţionale, precum şi 
domeniul de activitate a societăţii civile. Prioritatea strategiei SNR este consolidarea procesului de referire a 
grupului ţintă cu scopul de a avea un acces prioritar la servicii de bună calitate şi pentru a asigura pe de altă parte 
transparenţa în cadrul EMD în procesul de asistare a  victimelor şi a potenţialelor victime ale TFU.  
 
70. În ceea ce priveşte perspectivele sub aspectul acţiunilor anti-trafic, Guvernul cu sprijinul Băncii Mondiale, este 
în proces de stabilire a unui sistem integrat, automatizat de colectare a datelor privind asistenţa socială. Sistemul 
este perceput a fi centrat pe persoană şi să furnizeze date pentru fiecare tip de vulnerabilitate, printre care şi 
categorii cum ar fi violenţa în familie, TFU(adulţi şi copii).   
 
 
II.5. Cooperare şi parteneriate 
 
II.5.1 Cooperare cu societatea civilă şi organizaţii internaţionale  
71. La capitolul ce ţine de cooperare în domeniul anti-trafic, reprezentanţii instituţiilor abilitate în domeniul 
prevenirii şi combaterii TFU ale Guvernului RM, cu suportul organizaţiilor neguvernamentale şi misiuni 
interguvernamentale în Republica Moldova, au beneficiat de următoarele cursuri de instruire şi suport:  
 
72. Cu suportul misiunii OSCE în Moldova : 

 În 2010 au fost organizate un şir de seminare de instruire pentru procurori, judecători şi avocaţi (în total 
80 persoane) cu privire la examinarea eficientă şi pro-activă a infracţiunilor de TFU şi respectarea 
drepturilor victimei;    
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 În lunile noiembrie şi decembrie 2010 au avut loc 2 seminare de instruire pentru 50 de ofiţeri de poliţie şi 
reprezentanţii Academiei MAI „Ştefan cel Mare” cu tema „Tehnicile de investigaţii pro-active în cazurile de 
TFU: practica naţională şi internaţională”. În cadrul acestor cursuri susţinute de Misiunea OSCE în 
Moldova au fost consolidate capacităţile ofiţerilor de poliţie privind metodele şi tehnicile de bază pentru 
efectuarea investigaţiilor pro-active şi identificarea victimelor, oferind cunoştinţe şi abilităţi pentru 
intervievarea martorilor victime TFU.  

 Pe parcursul anului, Misiunea OSCE a susţinut participarea a circa 15 reprezentanţi ai statului şi ai 
societăţii civile la evenimente internaţionale pe tematica anti-trafic, drept exemplu servind şi participarea 
la Alianţa împotriva Traficului de Persoane şi Şedinţa suplimentară privind dimensiunea umană 
organizată de OSCE şi OSCE ODIHR)  

 Publicarea şi distribuirea a 1600 de copii ale publicaţiei „Traficul de fiinţe umane şi egalitatea genurilor în 
Moldova: acte normative actualizate” a consolidat capacitatea actorilor naţionali şi locali anti-trafic atât la 
cursurile de instruire organizate, cât şi în cadru Şedinţelor Tehnice regionale de Coordonare. La sfârşitul 
anului 2010 au fost publicate şi distribuite 250 de copii ale suportului de curs „Combaterea traficului de 
fiinţe umane. Drept material şi procesual” pentru judecătorii şi procurorii care participă la cursurile de 
instruire iniţială şi continuă ale Institutului Naţional de Justiţie.  

 În 2010, Misiunea OSCE în Moldova, în parteneriat cu MMPSF a organizat 11 şedinţe de coordonare 
tehnică la Chişinău şi 16 şedinţe regionale de coordonare tehnică, inclusiv 8 mese rotunde în regiunea 
transnistreană. În total, la aceste şedinţe au participat peste 90 de organizaţii (ONG-uri, organizaţii 
internaţionale şi instituţii de stat). 

73. Cu suportul Centrului Internaţional „La Strada”:    
 Reprezentanţii organelor de drept (inspectori pe minori, ofiţeri de urmărire penală şi procurori) au 

participat la 18 sesiuni de lucru pe marginea cazurilor suspecte de trafic de copii şi altor forme de 
exploatare sexuală comercială a copiilor având drept scop stabilirea modalităţilor de colaborare pe cazul 
discutat. Sesiunile de lucru au fost desfăşurate în 10 raioane ale Republicii Moldova, cu participarea a 
circa 54 de specialişti ; 

 În scopul fortificării capacităţilor colaboratorilor organelor de drept cu privire la audierea copiilor, victime 
ale traficului, exploataţi sexual  s-au organizat sesiuni de instruire în cadrul cărora au fost oferite noţiuni 
cu privire la practicile curente de audiere a copiilor victime-martori, repere legislative naţionale şi 
internaţionale, etc. La această activitate au participat 162 specialişti, inspectori pentru minori.  

 Vizită de studiu în cadrul unei delegaţii din reprezentanţi ai organelor de drept şi organizaţii ne-
guvernamentale cu atribuţii în domeniul combaterii TFU, Italia, în Centrul Internaţional „La Strada”; 

 Vizită de studiu şi instruire în Lituania, scopul căreia a fost familiarizarea cu practicile de audiere a 
copilului, abordările interviului investigativ ca şi parte a procesului de urmărire penală precum şi 
cunoaşterea principiilor care stau la baza unui interviu investigativ eficient în sensul respectării interesului 
suprem al copilului;  

 Conlucrare cu MMPSF şi OIM pe îmbunătăţire a cadrului normativ de implementare a Strategiei SNR. 
Astfel, a fost elaborat Curriculum-ul de instruire continuă pentru asistenţii sociali în prevenirea şi 
combaterea TFU, ulterior aprobat prin ordinul ministrului MMPSF, îmbunătăţită metodologia de 
monitorizare al SNR prin intermediul Formularului modificat, au susţinut ministerul în elaborarea 
Regulamentului echipelor multidisciplinare, a participat la desfăşurarea Campaniei ONU ”16 zile – stop 
violenţă faţă de femei” prin elaborarea spotului anti violenţă; 

 În contextul în care Biserica, joacă un rol predominant în luarea deciziilor în urma confesiunilor şi a 
predicilor, Centrul Internaţional “La Strada” în parteneriat cu UNFPA a desfăşurat 2 seminare (a câte 6 
ore) pentru preoţii din 4 raioane ale Republicii Moldova la care au abordat teme precum prevenirea 
violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane. La această activitate au participat circa 25 preoţi.  

 
74. Pentru anul 2010, o imagine per ansamblu cu privire la activitate de instruire şi consolidare a capacităţilor a 
actorilor implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, în cadrul proiectului “Protecţia şi abilitarea 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU şi violenţei în familie în Moldova”, finanţat de Guvernul Japoniei prin 
intermediu Fondului ONU pentru Securtitate Umană, implementat de PNUD, UNFPA, OSCE, OIM, se poate 
generaliza astfel: 
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 31 comunităţi ţintă au fost identificate şi mobilizate pentru organizarea procesului de planificare strategică 
unde a fost inclusă şi componenta de prevenire şi combatere a TFU. Acest lucru s-a datorat instruirilor 
continue cu actorii anti-trafic. 

 465 actori anti-trafic din comunităţile-ţintă 31 (reprezentanţi ai autorităţilor publice locale) au fost instruiţi 
în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane şi problemele violenţei în familie. Principalele aspecte 
abordate în cadrul acestor instruiri a fost planificarea strategică, atragerea de fonduri, mobilizarea 
resurselor cu privire la contracararea traficului de fiinţe umane şi oferirea de asistenţă şi protecţie a 
victimelor din bugetele locale.  

 
75. Totodată, în scopul implementării eficiente a Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor şi potenţialelor VTFU, MMPSF a realizat un şir de acţiuni, împreună cu următoarele ONG-uri: 
 
76. În colaborare cu: 
 
ONG „Gender - Centru” - au fost consolidate capacităţile specialiştilor naţionali în domeniul protecţiei şi asistenţei 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Au fost desfăşurate seminare de instruire continuă pentru membrii 
echipelor multidisciplinare la tema „Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie 
în cadrul Sistemului de referire în RM”. Totodată,  de comun cu reprezentanţii ONG „Gender-Centru” s-a 
participat la monitorizarea activităţii EMD comunitare din raioanele Vulcăneşti, Rezina şi Şoldăneşti, în care se 
implementează Programul „Protecţia şi reabilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie”. 
Acest Program este susţinut de PNUD, Fondul ONU pentru Populaţie, Misiunea în Moldova a Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţie, Misiunea în Moldova a OSCE. 
 
77. ONG "ARTEMIDA" din Drochia – s-a identificat ca unul dintre actori activi ai SNR prin asistenţa oferită 
victimelor şi potenţialelor victime ale TFU prin intermediul Centrului Maternal „Ariadna”, creat cu suportul al 
USAID, graţie proiectului PNUD „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”. Totodată, ONG „ARTEMIDA” şi-a 
adus contribuţia la elaborarea cadrului normativ ce ţine de serviciu de reabilitare a agresorilor: proiectul 
regulamentului Centrului Regional de Asistenţă şi Consiliere pentru bărbaţi (agresori familiali).  
 
78. Fundaţia Elveţiană „Terre des Hommes” – au fost organizate în 28 de Primării din raioanele Soroca, Ungheni 
şi mun. Chişinău au fost realizate 28 de ateliere locale în cadrul cărora au fost instruiţi asupra sistemului de 
protecţie a copilului la nivel local şi rolul membrilor Consiliilor locale pentru protecţia drepturilor copilului (CLPDC) 
în aplicarea elementelor de bază ale managementului de caz al copiilor victime şi în risc de abuz, neglijare, 
exploatare şi trafic - 174 membri ai Consiliilor locale.  
 
79. În acelaşi timp actori activi în cadrul SNR sunt următoarele centre: 1) Centrul Maternal „Pro Familia” 
(Căuşeni) oferă plasament temporar şi servicii de consiliere (psihologică, socială, juridică) cuplurilor mamă – 
copil, victime ale violenţei în familie şi victime a TFU. 2) CRS a victimelor traficului de fiinţe umane care acordă 
asistenţă VTFU din regiunea transnistreană. Ambele centre sunt gestionate de ONG-ul „Asociaţia Psihologilor 
„Tighina” în parteneriat cu Consiliul Raional Căuşeni şi create cu suportul financiar al USAID, graţie proiectului 
PNUD „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei”; 3) Centru de Criză Familială “SOTIS” (Bălţi) oferă asistenţă 
victimelor violenţei în familie şi victimelor traficului de fiinţe umane (psihologică, juridică, social şi medicală); 3) 
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de copii – oferă consiliere copiilor victime a abuzului; 4) Centrul 
Maternal din Cahul, creat de asemenea, cu suportul financiar al USAID, graţie proiectului PNUD/OBTF - oferă 
plasament temporar şi consiliere psihologică, socială şi juridică cuplului mamă-copil, victime a TFU şi violenţei în 
familie  
 
80. Cooperarea instituţiilor de resort cu organizaţiile societăţii civile este remarcabilă şi la nivelul local, unde prin 
prisma proiectelor susţinute de PNUD se observă o mai bună cooperare şi responsabilizare a autorităţilor, ceea 
ce este o garanţie a durabilităţii acestor proiecte. Astfel, din cele 10 CRS create, 3 centre maternale din raioanele 
Drochia, Cahul şi Căuşeni asistă concomitent mame cu copii în situaţie de risc sau criză, VTFU şi victime ale 
violenţei în familie, precum şi un Centru de asistenţă şi reintegrare socială a victimelor TFU, originare din 
regiunea transnistreană, amplasat la Căuşeni. În prezent, 8 centre de reintegrare socială din cele 10 sunt co-
finanțate din bugetul de stat sau local.  
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81. Alt aspect al cooperării instituţiilor statului cu societatea civilă a fost evidenţiat prin găzduirea vizitelor de studiu 
în Republica Moldova ale delegaţiilor din alte state cu scopul de a învăţa bunele practici ale Republicii Moldova la 
capitolul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. Astfel pe parcursul anului 2010  au fost organizate 3 
vizite de studiu a delegaţiilor din Afganistan, Republica Belarus şi Tadjikistan compuse din reprezentanţi atât ai 
structurilor guvernamentale cât şi neguvernamentale. 
 
82. În acelaşi timp, un bun exemplu este CAP care începând cu anul 2008 a fost instituţionalizat prin H.G. nr. 847 
din 11.07.2008 cu privire la crearea instituţiei publice. Actualmente, Centrul este co-finanţat de la bugetul de stat, 
unde se observă o evoluţie a aportului financiar din partea statului.  
 
83. Cooperarea Guvernului, prin intermediul insituţiilor de resort, cu centrele de investigaţii independente –Ziarul de 
Gardă fiind un exemplu relevant în acest sens- reprezintă un model de cooperare necesară pentru RM, datorită 
rapoartelor, informaţiilor şi investigaţiilor obiective pe problema TFU. Activitatea acestor centre reprezintă, pe de o 
parte,  un instrument de informare şi sensibilizare a populaţiei, iar pe de altă parte - un instrument de cooperare 
mutual şi echidistant între mass-media şi instituţii de resort relevante în acest domeniu.  
 
II.5. 2 Parteneriate şi cooperare internaţionale 
 
84. La capitolul colaborare internaţională MMPSF, fiind responsabil de iniţierea procedurii de repatriere atât a 
adulţilor cât şi a copiilor identificaţi peste hotare, cooperează cu structurile guvernamentale şi interstatale din alte 
ţări pe parcursul întregii proceduri de identificare, pregătire a repatrierii şi repatrierii propriu-zise conform 
Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, 
traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi, aprobat prin H.G. 948 din 07.08.2008. 
 
85. Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind  
cooperarea în domeniul repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane, traficului de copii, traficului ilegal de 
migranţi, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.926 la 
31.12.2009. Ulterior a fost remis omologilor din Federaţia Rusă pentru comentarii. O a treia rundă de negocieri va 
avea loc în prima jumătate a anului 2011. 
 
86. În acelaşi timp Reprezentanţii MMPSF, OIM şi Fundaţia „Terre des Hommes” au participat la două reuniuni 
care au avut loc la Kiev în mai şi iunie 2010, cu reprezentanţi ai Ministerului Familiei, Tineretului si Sportului al 
Ucrainei, OSCE şi ONG-ului „Veritas” din Odesa. Scopul întâlnirilor a fost să iniţieze negocieri cu autorităţile 
competente din Ucraina, care vor conduce la elaborarea şi aprobarea ulterioară a unui acord bilateral Acordului 
între Guvernul RM şi Guvernul Ucrainei  privind cooperarea în domeniul acordării asistenţei şi repatrierii VTFU, 
traficului de copii, traficului ilegal de migranţi, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate.  
 
87. În plus, alte două reuniuni au fost organizate în octombrie şi decembrie 2010, în Odesa între autorităţile 
moldoveneşti şi ucrainene relevante (de la nivel central şi regiunea Odesa), pentru a discuta despre 
responsabilităţile şi următorii paşi în elaborarea acordului bilateral dintre ambele părţi. S-a convenit de a forma 
grupuri de lucru la nivel naţional şi regional care se vor întruni în şedinţe de lucru pentru a elabora un proiect de 
acord în acest domeniu luând în consideraţie specificul problemei, cadrul normativ internaţional şi legislaţia în 
vigoare în ambele ţări cât şi experienţa acumulată din soluţionarea cazurilor identificare anterior. 
 
88. La 28 februarie 2011, în cadrul Conferinţei de la Ljubljana, RM a devenit co-semnatară a Memorandumului de 
înţelegere privind consolidarea eforturilor anti-trafic ale ţărilor din Europa de Sud-Est, care stipulează 
consolidarea eforturilor transfrontaliere anti-trafic, urmare a creării Echipe Comune de Investigaţie (Joint 
Investigation Teams), şi crearea unui nou mecanism de investigare a cazurilor de trafic, care va eficientiza 
acţiunile anti-trafic la nivel regional. În acelaşi timp, Memorandumul dat este o expresie a voinţei politice care va 
permite pe viitor facilitarea investigării cazurilor de implicare a persoanelor cu funcţii de răspundere din RM, 
implicaţi în traficul de fiinţe umane (în particular a celor care posedă cetăţenie dublă), precum şi va servi drept 
temei pentru consolidarea instrumentelor internaţionale si regionale pentru intensificarea cooperării bilaterale şi 
multilaterale prin ajustarea legislaţiei naţionale cu legislaţia UE, preluarea celor mai bune practici şi schimbul de 
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experienţă în domeniul strategiilor anti-trafic şi depunerea eforturilor conjugate în combaterea şi eradicarea 
fenomenului TFU.  
 
89. Totodată, Guvernul prin intermediul instituţiilor de resort, în parteneriat cu Misiunea OIM în RM, au găzduit şi 
asistat reprezentanţi ai altor Guverne, în scopul schimbului de experienţă şi bune practici în domeniul combaterii 
TFU, prin împărtăşirea de cunoştinţe şi expertiză, incluzând cele mai importante vizite internaţionale:  

 16 – 19 februarie 2010 – vizită de studiu a organelor de forţă din Federaţia Rusă; în acest sens a avut loc 
o cooperare bilaterală între delegaţia rusă şi omologii lor din Moldova în domeniul combaterii traficului de 
fiinţe umane;  

 13 mai 2010 – schimb de vizită pentru asistenţi sociali şi psihologii din Taşkent, Uzbekistan. Astfel 
reprezentanţii CAP şi ai MMPSF au participat la această vizită cu informaţia şi experienţa obţinută în 
domeniul de protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU;   

 1 - 7 august 2010 – schimb de vizite a delegaţiei din Afganistan în Moldova în scopul obţinerii de bune 
practici în asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor VTFU şi coordonarea unui adăpost pentru 
victime şi potenţiale VTFU; 

 4 – 7 octombrie 2010 schimb de experienţă în cadrul vizitei a reprezentanţilor organelor de drept din 
Tadjik în Republica Moldova. Vizita a fost găzduită de către OIM în Moldova, în parteneriat cu CCTP şi 
MMPSF în schimbul de experienţă;  

 5 – 6 octombrie 2010 – în cadrul workshop-ului regional “Protecţia şi asistenţa bărbaţilor victime ale 
traficului de fiinţe umane” care a avut loc la Kiev, Ucraina au participat atât reprezentanţi ai autorităţilor 
moldoveneşti cât reprezentanţi ai societăţii civile unde au împărtăşit experienţa şi bune practici cu 
partenerii ucraineni;  

 26-27 octombrie 2010 – Conferinţa internaţională în combaterea traficului de fiinţe umane, în Belorus, 
oraşul Minsc. Reprezentanţi ai CCTP şi Secretariatul Comitetului naţional pentru combaterea traficului de 
fiinţe umane au participat la această conferinţă. 

 
90. Vis-a-vis de intensificarea şi aprofundarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală pe infracţiunile 
de TFU, pe de o parte, şi aplicării politicilor interne privind cooperarea şi coordonarea autorităţilor competente să 
desfăşoare activităţi în materie penală pe infracţiunile de TFU, menţionăm că pe parcursul anului 2010 au fost 
efectuate 5 operaţiuni cu caracter internaţional privind combaterea TFU şi infracţiunilor similare, organizate şi 
desfăşurate în colaborare activă cu reprezentanţii organelor de drept ale Sloveniei şi Ucrainei, prin intermediul 
SECI/GUAM şi a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, după cum urmează: 
 
1) Operaţiunea comună a autorităţilor de drept din RM şi Ucraina. Această operaţiunea a avut loc de comun cu 
reprezentanţii organelor de drept şi omologii lor din or. Odesa, Ucraina, unde a fost documentată o filieră de 
organizare a migraţiei ilegale, membrii căreia erau cetăţeni ucraineni şi moldoveni. Aceştia, organizau intrarea şi 
şederea ilegală a persoanelor în Italia, prin tranzitarea Ucrainei şi Poloniei. Pe acest fapt, a fost pornită urmărirea 
penală în baza art.362/1 Cod penal (organizarea migraţiei ilegale). 
2) Operaţiunea comună a autorităţilor de drept din RM şi Slovenia. În urma reuniunii, pe parcursul anului 2010, a 
grupului mixt de lucru moldo-sloven, care a avut drept scop documentarea comună a filierelor transnaţionale de 
organizare a migraţiei ilegale a cetăţenilor RM în spaţiul Schengen, tranzit prin Slovenia, au fost anihilate 2 reţele 
criminale. Pe faptele indicate mai sus, CCTP a pornit 6 cauze penală în baza art.207 Cod penal (scoaterea 
ilegală a copiilor din ţară, art.362 CP (trecerea ilegală a frontierei de stat) şi art.362/1 CP (organizarea migraţiei 
ilegale). 
3) Operaţiunea „TYRA”. Această operaţiune s-a petrecut sub egida Misiunii EUBAM, cu dislocarea grupului 
coordonator în sediul Misiunii din oraşul Odesa, Ucraina în 2 etape. La operaţiune au participat reprezentanţii 
organelor de drept din RM şi omologii lor din Ucraina. În contextul unei colaborări ample şi asigurării cu succes a 
operaţiunii, au fost implicate şi organele de drept din România, Polonia, Lituania, „Europol” şi Serviciul „Frontex”. 
Scopul operaţiunii a fost schimbul de informaţii cu organele de drept ale statelor participante, documentarea în 
comun a grupărilor criminale specializate. Principalele direcţii incluse în planul comun de lucru au fost: 
documentarea şi combaterea organizării migraţiei ilegale a cetăţenilor RM în spaţiul statelor „schengen”, tranzit 
prin Ucraina, cu folosirea vizelor obţinute ilicit şi a vizelor false, traficului de fiinţe umane în scop de exploatare 
sexuală şi altor infracţiuni. Ca rezultat au fost înregistrate 21 cazuri de organizare a migraţiei ilegale, inclusiv 2 



 21

cazuri de TFU şi au fost documentate 4 grupări criminale organizate specializate în organizarea migraţiei ilegale 
şi TFU. Au fost identificate 165 persoane, care se bănuiesc în comiterea acestui gen de infracţiuni. 
4) Operaţiunea „PEREHVAT”. În contextul combaterii TFU şi migraţiei ilegale eficiente, în 2010, pe teritoriul RM a 
fost pusă în aplicare operaţiunea comună a statelor-membre GUAM cu denumirea convenţională „PEREHVAT-
2010”. Scopul operaţiunii a fost organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi depistare a infracţiunilor 
de TFU, organizare a migraţiei ilegale, proxenetism, fals al documentelor de identitate, trecerea ilegală a frontierei 
şi alte infracţiuni conexe, precum şi fapte ce constituie contravenţii cum ar fi practicarea prostituţiei, producerea, 
comercializarea, difuzarea sau păstrarea produselor pornografice, încălcarea regulilor de şedere în RM, 
încălcarea regulilor de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor străini sau a apatrizilor etc. Ca rezultat, pe parcursul 
operaţiunii au fost identificate mai multe victime care au fost traficate în anii precedenţii, fiind pornită urmărirea 
penală pe 6 cauze penale de TFU (art.165 Cod penal), 3 - trafic de copii (art.206 Cod penal), 1 - scoaterea ilegală 
a copiilor din ţară (art.207 Cod penal), 7 - proxenetism (art.220 Cod penal), 46 – trecerea ilegală a frontierei de 
stat (art.362 Cod penal), 8 – organizarea migraţiei ilegale (art.362/1 Cod penal). 
5) Operaţiunea „NELEGAL”. În perioada 01-30 decembrie 2010, în conformitate cu Planul – grafic de desfăşurare 
a măsurilor specifice preventive de combatere a activităţilor criminale în domeniul migraţiei ilegale, pe teritoriul 
RM, s-a desfăşurat operaţiunea internaţională „NELEGAL”. Concomitent, operaţiunea în cauză s-a desfăşurat pe 
teritoriul statelor-membre ale CSI. Scopul operaţiunii a fost contracararea activităţilor infracţionale în domeniul 
migraţiei ilegale, precum şi depistarea şi investigarea infracţiunilor legate de TFU. Ca rezultat au fost pornite 7 
cauze de trafic de fiinţe umane, 2 cauze de trafic de copii şi 10 cauze de organizare a migraţiei ilegale. 
 
91. Adiţional, Guvernul RM a acordat suport Departamentului de poliţie de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne 
ale Republicii Lituania la verificarea unor informaţii şi obţinerea altor date suplimentare referitoare la o grupare 
compusă din cetăţeni ai Lituaniei şi Republicii Moldova, specializată în recrutarea persoanelor de sex feminin în 
scopul prostituării lor în ţările occidentale. De asemenea,  pe parcursul anului 2010, au fost realizate fluxuri de 
schimb informaţional cu servicii speciale partenere din România, Ucraina şi alte ţări CSI, pe profil de trafic de 
fiinţe umane şi migraţiune ilegală. 
 
92. Utilizarea insuficientă a mecanismului asistenţei juridice internaţionale suportă rezultate modeste contra 
fenomenului TFU – sunt trase la răspundere penală doar cei mai neînsemnaţi traficanţi (instigatorii sau complicii), 
persoanele care racolează, adăpostesc sau transferă victimele. Concomitent, datorită pasivităţii colaborării 
internaţionale dintre organele de resort, rareori sunt traşi la răspundere penală persoanele care nemijlocit 
exploatează victimele (autorii) şi, practic, niciodată acele persoane care, deşi nu sunt implicate direct în 
exploatarea victimei, dirijează activitatea criminală şi obţin veniturile principale de pe urma TFU (organizatorii). 
 
93. În atare situaţie, TFU înregistrează o creştere extensivă pe plan internaţional, cu profunde conotaţii de ordin 
social şi economic, demonstrând încălcarea gravă a drepturilor fundamentale ale omului. Infracţiunile respective, 
datorită mobilităţii foarte mari şi intensităţii circulaţiei peste frontierele de stat a persoanelor şi bunurilor, implică 
internaţionalizarea reţelei criminale. În aşa mod, pe lângă faptul că este o problemă la nivel naţional, TFU este şi 
o problemă internaţională ce vizează direct securitatea regională sau chiar globală, afectată de acest fenomen 
infracţional. 
 
94. Prin urmare, instituţiile de resort, în regim de urgenţă se implică la elaborarea şi formularea unor strategii de 
politici coerente privind Cooperarea Transfrontalieră în Combaterea Traficului de Persoane, precum şi migraţiei 
ilegale şi traficului de droguri, în baza cărora organele de drept şi instanţele de judecată naţionale, aplicând în 
mod unitar şi consecvent cadrul normativ privind asistenţa juridică internaţională în materie penală, vor conlucra 
eficient cu omologii din alte state, pe teritoriul cărora se desfăşoară etapele activităţii infracţionale, precum şi cu 
structurile internaţionale cu atribuţii de colaborare (Interpol, Europol, SECI) în vederea prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor de natură transnaţională (traficul de fiinţe umane, traficul de copii, circulaţia ilegală a substanţelor 
narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, contrabanda şi migraţiunea ilegală). 
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III. Concluzii 
 
95. Pe parcursul anului 2010, în RM au avut loc ample campanii de sensibilizare şi informare privind riscurile 
fenomenului TFU bazate pe consecinţele traficului, modalităţi de evitare a TFU, riscurile migraţiei ilegale etc. Cu 
toate acestea, acţiunile de prevenire sunt concentrate în special, în centrele raionale, ceea ce duce la scăderea 
intensităţii mesajului în comunităţi, unde numărul persoanelor vulnerabile expuse riscului TFU este mai mare.  În 
acest sens, mesajele şi comunicarea trebuie să ajungă până la grupurile ţintă cele mai vulnerabile şi cele mai 
expuse riscului traficării. Aceasta presupune un flux continuu de informaţie de la nivel central la cel local şi 
viceversa. Comunicarea şi interacţiunea informaţiilor transmise trebuie să aibă loc atât pe verticală cât şi pe 
orizontală. În acest sens, instrumentele utilizate în scopul informării şi sensibilizării, trebuie să fie cât mai 
diversificate, ca mesajul propriu-zis să ajungă direct şi sigur către grupurile ţintă ale fenomenului TFU. Totodată, 
este necesar de diversificat şi grupurile ţintă datorită profilului pe care îl are fenomenul TFU, unde copii cu 
disabilităţi, copii din şcoli internat, persoane infectate TBC, HIV/SIDA etc. pot deveni o sursă de recrutare atât 
internă cât şi externă în scopul victimizării. 
 
96. În contextul combaterii TFU în RM, raportul de faţă ilustrează evoluţia fenomenului pe parcursul anilor (ceea 
ce reiese din datele oferite de către instituţiile de resort), şi anume că fenomenul TFU se manifestă printr-o 
tendinţă de descreştere. Totuşi, urmează a fi consolidate în continuare eforturile pentru a asigura aptitudinea 
autorităţilor cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii TFU şi în special a cazurilor de implicare a persoanelor 
cu funcţii de răspundere la comiterea TFU. Aceasta presupune în condiţiile unui cadru legal, de a iniţia o serie de 
acţiuni menite să consolideze şi să eficientizeze sistemul de urmărire penală/referire/ conlucrare/ comunicare/ 
cooperare inter-departamentală şi inter-instituţională a organelor de drept. Scopul acestor acţiuni este, pe de o 
parte combaterea TFU în plan general, iar în particular va fi asigurată în continuare eliminarea cazurilor de 
implicare a oficialilor de stat în infracţiuni direct legate sau tangenţiale cu TFU. 
 
97. Sistemul de protecţie şi asistenţă orientat victimelor TFU este în continuă consolidare, extindere şi dezvoltare, 
drept urmare s-au pus bazele unui sistem informaţional automatizat cu privire la asistenţa socială din care vor 
face parte atât victimele cât şi potenţialele victime TFU. La fel, Sistemul Naţional de Referire - prin intermediul 
instrumentelor şi serviciilor prestate, în scopul protecţiei şi asistenţei de calitate victimelor TFU - necesită o 
perfecţionare permanentă a procesului de referire a victimelor de la nivel local la cel central. 
 
98. MMPSF s-a confruntat cu unele dificultăţi în procesul de implementare a strategiei SNR. În primul rînd acest 
lucru se datorează faptului că domeniul de acţiune a strategiei implică nu numai sistemul de protecţie socială de 
stat, care ţine de competenţa MMPSF, dar şi interacţiunea dintre diferite domenii, sectoare ale economiei 
naţionale, precum şi domeniul de activitate a societăţii civile şi a structurilor internaţionale. MMPSF nu dispune de 
experienţă în soluţionarea de astfel de sarcini. În perioada de raportare s-au comis întârzieri în realizarea unor 
aspecte de implementarea strategiei SNR, ce ţin de crearea bazei normative, nu au fost soluţionate aspectele ce 
ţin de colectarea şi schimbul de informaţii privind cazurile de TFU, iar ca rezultat – există deficienţe în sistemul 
operativ de coordonare a activităţilor. 
 
99. Provocări. În procesul de implementare / realizare a acţiunilor anti-trafic s-au identificat următoarele 
probleme: 

A. Cu privire la urmărirea penală şi investigarea cazurilor  TFU  
 Se menţine caracterul latent al acestor infracţiuni şi nu se depistează toate cazurile de trafic; 
 Acţiunile pro-active sunt adesea limitate şi insuficiente pentru a combate fenomenului traficul de fiinţe 
umane; 
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 Încredere scăzută a victimelor traficului de fiinţe umane în organele de drept, datorită lipsei unei abordări 
empatice faţă de victimă;  
 De cele mai multe ori, se fac publice deciziile în care se indică numele şi localităţile victimelor TFU, ceea 
ce conduc la crearea unei presiuni / condamnări duble a victimelor în raport cu comunitatea;  
 Percepţia societăţii asupra coruptibilităţii organelor de drept se menţine şi în cazurile de TFU; 
 Adesea, în cazuri de TFU, atenţia nu este orientată spre victime ale TFU, ci accentul cade în totalitate pe 
infractor, omiţându-se astfel, nevoile şi statutul victimei; 
 Tergiversarea şi ne-plenitudinea asistenţei juridice internaţionale în materie penală în relaţiile cu unele 
din ţările de destinaţie; 
 Regiunea din stânga Nistrului rămâne necontrolată , ceea ce creează impedimente la efectuarea 
acţiunilor de urmărire penală pe teritoriul respectiv, efectuarea măsurilor procesual-penale cu martorii şi 
victimele TFU, precum şi la controlul intrării şi ieşirii din ţară pe acest segment de frontieră; 
 Neconcordanţa legislaţiei naţionale cu cea internaţională cu privire la unele aspecte:lipsa incriminării 
beneficierii de serviciile victimei TFU. 
B. Cu privire la susţinerea funcţionării SNR (resurse, bază normativă, management) 
● Cazuri în care echipele SNR: 

- nu sunt suficient formate pentru a realiza asistenţă profesionistă; 
- nu sunt dotate cu toată tehnica, birotica necesară; 
- coordonatorii EMD sunt suprasolicitaţi cu multe alte activităţi din cadrul secţiei; 

● Necesitatea unui mecanism bine definit a cazurilor la nivel local (comună - raion); 
● În unele cazuri, la nivel de raion administraţia publică nu intra în esenţa problemei TFU şi nu acordă 

atenţia necesară şi asistenţa cuvenită EMD. 
C. Cu privire la asigurarea accesului victimelor TFU la asistenţa şi protecţia necesară 
● Frica de a se adresa pentru protecţie sau de a participa în soluţionarea cazurilor, lipsa de încredere; 
● Insuficienţa resurselor financiare pentru acordarea serviciilor de lungă durată anume categoriilor într-o 

situaţie dificilă; 
● La nivel local şi raional lipsesc serviciile specializate ale psihologilor (consiliere individuală, în grup, de 

familie, grupuri de suport), psihoterapie etc.  
● Sunt foarte puţine locuri de muncă, în care ar putea fi angajate persoanele victime ale TFU. Nu toate 

persoanele acceptă posturile de muncă propuse de către stat. 
D. Cu privire la acordarea asistenţei potenţialelor victime ale TFU 
● Lipsa serviciilor pentru victimele violenţei în familie; 
● Insuficienţa serviciilor de alternativă la nivel raional; 
● Riscul dependenţei beneficiarilor de serviciilor acordate de către stat. 

 
100. Recomandări.  În contextul celor remarcate, se impun un şir de măsuri sau direcţii de activitate: 

1. Cu privire la urmărirea penală şi investigarea cazurilor  TFU  
● Fortificarea administrativă şi gestionarea eficientă a activităţilor în domeniul urmăririi penale a cazurilor 

TFU, mai ales în cadrul CCTP; 
● Continuarea eforturilor de combatere a corupţiei şi monitorizarea structurilor de drept la diferite etape; 
● Monitorizarea declaraţiilor de venit a colaboratorilor organelor de drept (ex. CCTP) şi a foştilor 

conducători ai instituţiilor, indiferent dacă profesează în alte instituţii/departamente sau s-au pensionat,  
● Îmbunătăţirea procesului de investigare (colectare a probelor) a cazurilor de TFU în scop de exploatare 

prin muncă; 
● A fortifica în continuare colaborarea organelor de drept cu instituţiile publice, ONG care activează în 

domeniul asistenţei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU; 
● A spori în continuare aplicarea măsurilor pro-active la depistarea infracţiunilor TFU; 
● A revizui mecanismele de interacţiune în domeniul asistenţei juridice internaţionale în materie penală cu 

excluderea aspectelor de formalitate care tergiversează schimbul de informaţii şi date; 
● A revizui volumul mijloacelor financiare distribuite instituţiilor cu atribuţii de combatere a TFU la 

compartimentul cooperare internaţională (traduceri, schimb de informaţii, deplasări etc );   
● Fortificarea colaborării cu autorităţile competente ale Ucrainei, în ceea ce se referă la segmentul de 

frontieră comun; 
● Monitorizarea şi progresarea în depistarea persoanelor aflate în urmărire internaţională.   
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2. Susţinerea funcţionării SNR (resurse, baza normativă, management etc.) 
● responsabilizarea specialiştilor, atât prin formarea continuă cât şi prin monitorizarea acestora conform 

fişelor de post şi legislaţiei; 
● dotarea continuă cu echipament a EMD în scopul asigurării condiţiilor necesare pentru îndeplinirea 

funcţiilor acestora în corespundere cu standardele din domeniu; 
● dezvoltarea mecanismului de referire a cazurilor la nivel local în scopul coordonării eficiente a serviciilor 

prestate; 
● îmbunătăţirea procedurii de identificare a (potenţialelor) VTFU (screening) la procedurile managementului 

de caz; 
● implicarea mai activă a organelor de ocrotire a normelor de drept în aplicarea mecanismelor de protecţie 

a persoanelor care depun mărturii şi familiile acestora; 
● asigurarea funcţionării şi finanţării de către stat a programelor de protecţie a martorilor, victime ale TFU; 
● sporirea capacităţilor instituţiilor abilitate din teritoriu în identificarea victimelor tuturor formelor de TFU. 
● Alocarea continuă a resurselor pentru serviciile destinate VTFU;  
● Organizarea identificării victimelor din rândul persoanelor deportate, la momentul sosirii acestora, cu 

participarea agenţiilor specializate;  
3. Asigurarea de accesul victimelor TFU la asistenţa şi protecţia necesară 
● crearea apartamentelor sociale sau încheierea acordurilor cu diverse instituţii de stat în scopul oferirii 

beneficiarilor SNR un spaţiu locativ, în caz de necesitate; 
● încurajarea ONG-urilor în dezvoltarea serviciilor specializate de consiliere psihologică la nivel local / 

raional (consiliere individuală, în grup, de familie şi grupuri de suport). 
4. Acordarea asistenţei potenţialelor victime ale TFU 
● dezvoltarea serviciilor adresate subiecţilor violenţei în familie; 
● dezvoltarea unor mecanisme de stimulare a receptivităţii beneficiarilor şi a implicării lor active în procesul 

de reabilitare / reintegrare în scopul evitării dependenţei de serviciile acordate; 
● facilitarea accesului VTFU la compensaţii adecvate – prin instituirea unui fond constituit din bunurile 

confiscate de la traficanţi, precum şi donaţii. 
 
101. Pentru implementarea Strategiei SNR este necesară şi voinţa politică, şi înţelegerea importanţei domeniului 
drepturilor omului de către toate organizaţiile – participante în SNR, de consolidare a mecanismelor, de abordare 
sistemică, intersectorială, precum şi a cooperării structurilor guvernamentale cu organizaţiile societăţii civile. 
 
102. Analiza jurisprudenţei în cauzele penale referitoare la infracţiunile prevăzute de art.165 CP – traficul de fiinţe 
umane, art.206 CP – traficul de copii, art.207 CP – scoaterea ilegală a copiilor din ţară, art.220 CP – proxenetism,  
şi art.362/1 CP – organizarea migraţiei ilegale, evidenţiază caracterul şi modul neunitar de interpretare şi aplicare 
a dispoziţiilor legale la judecarea cauzelor penale respective. În context, în unele cazuri  ca rezultat a schimbării 
declaraţiilor de către victimă, sau aprecierii eronate a probelor  fapta se ,reîncadrează  de la art. 165 CP la art. 
220 CP. Astfel, este absolut necesar ca instituţiile abilitate să asigure prioritar protecţie şi suport victimei, iar 
calificarea faptei penale să fie în concordanţă cu elementele infracţiunii de TFU  şi nu cu cele conexe 
(proxenetism sau migraţie ilegală etc.). 
 
103. În această ordine de idei, Curtea Supremă de Justiţie şi-a propus ca obiective: a) generalizarea practicii 
judiciare din perioada 01.01.2010-01.01.2011 privind cauzele penale referitoare la infracţiunile de TFU, trafic de 
copii, scoaterea ilegală a copiilor din ţară, proxenetism, organizarea migraţiei ilegale şi, respectiv, elaborarea 
concluziilor şi propunerilor de rigoare, în mod special în ce priveşte individualizarea pedepselor aplicate 
persoanelor vinovate; b) examinarea practicii judiciare naţionale prin prisma jurisprudenţei CEDO şi, respectiv, 
perfecţionarea hotărârii Plenului CSJ cu privire la chestiunile de drept apărute în procesele penale ce se referă la 
infracţiunile prevăzute de articolele 165, 206, 207, 220 şi 3621 CP;  c) intensificarea acordării asistenţei metodice 
judecătorilor la aplicarea legislaţiei în cauzele cu privire la TFU, traficul de copii, scoaterea ilegală a copiilor din 
ţară, proxenetism, organizarea migraţiei ilegale;27 
 

                                                 
27 http://www.ajm.md/category/arhiva-documentelor 
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104. Totodată, analizând practica judiciară constatăm că în cauzele penale pe infracţiunile de TFU nu se acordă 
deplină eficienţă cadrului normativ în vigoare privitor la asistenţa juridică internaţională în materia respectivă atât 
din partea organului de urmărire penală sau instanţa de judecată, cât şi din partea organelor respective din 
străinătate. Astfel, nu sunt utilizate la nivelul corespunzător adresările prin comisie rogatorie, căutarea şi 
extrădarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni, citarea persoanelor aflate peste hotare pentru a se prezenta 
la urmărirea penală sau în instanţa judecătorească în vederea audierii sau confruntării, alte acţiuni prevăzute de 
legislaţie. Asigurarea unei interacţiuni la nivel internaţional mai eficiente, pentru asigurarea urmăririi eficiente a 
întregului lanţ de traficanţi, dar nu numai a recrutorilor din ţara de origine.  
 
105. Deşi numărul oficial a victimelor traficului de fiinţe umane descreşte, acest fenomen nu încetează să fie 
actual pentru Republica Moldova precum şi pentru organizaţiile interguvernamentale participante la contracararea 
acestui flagel. Din aceste considerente, problematica TFU a fost  inclusă în lista priorităţilor ţării28 prin sprijinirea 
politicilor ce se impun în eforturile de perfecţionare şi îmbunătăţire a capacităţilor instituţionale pentru prevenirea, 
combaterea şi sancţionarea traficului de fiinţe umane şi a infracţiunilor conexe în Republica Moldova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Extras din Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, 2011-2014: 
„eliminarea traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie; modernizarea mecanismului de investigare a cazurilor de 
tortură şi maltratare, precum şi de trafic de fiinţe umane; asigurarea controlului securizat al fluxurilor migraţionale, 
traficului de mărfuri, combaterea traficului de persoane; extinderea şi fortificarea Sistemului naţional de referire pentru 
asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale TFU etc. - http://gov.md/lib.php?l=ro&idc=445  
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Anexa nr.1 
 

Statistica cauzelor penale de trafic de fiinţe umane (art.165 Cod penal ) şi trafic de copii 
(art.206 Cod penal) pe anii 2007-2010 

 
 art.165 CP Trafic de fiinţe umane   /   art.206 CP Trafic de copii 

2007 2008 2009 2010 

Numărul de cauze pe care a fost pornită 

urmărirea penală 
288 (245/43) 246 (215/31) 206 (185/21) 161 (140/21) 

Numărul de cauze transmise în judecată 176 (150/26) 108 (96/12) 113 (102/11) 55 (45/10) 

Numărul de persoane condamnate 59 (52/7) 68 (63/5) 70 (66/4) 47 (42/5) 

Numărul de persoane achitate 3 5 5 5 

Numărul de persoane  condamnate la 

închisoare 
51 58 43 31 
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Anexa nr.2 

 
Anul Număr 

estimativ de 
victime, OIM 

Urmăriri 
Penale (TIP-
/TIC*)  

Cauze 
trimise în 
judecată   

Condamnări 
(cauze) 

Condamnări 
(persoane) 

Persoane 
condamnate 
la pedeapsa 
închisorii  

2006 295 245/59 141/52  62/7 67 
2007 273 245/43 150/26  52/7 51 
2008 158 215/31 96/12 48/4 63/5 58  
2009 159 185/21 102/11 53/4 64/4 43  
2010 139 140/21 45/10  32/4 42/5 31  
 
Prin comparaţia procentajului pentru anumite categorii, în loc de simpla comparaţie a cifrelor pe ani (cum este 
indicat în Tabelul de mai sus din 26 Aprilie), vom măsura calitatea şi nu cantitatea: 
 
      2008  2009  2010 
 
Condamnări ca % al urmăririlor penale:  50% TIP 51% TIP 71% TIP 
      33% TIC 36% TIC 40% TIC 
      48% total 50% total 65% total 
 
Sentinţe – privarea de libertate ca % al condamnărilor  85% 63%  66% 
 
Cauze trimise în judecată % al urmăririlor penale   44% TIP 55% TIP 32% TIP  
       39% TIC 52% TIC 47% TIC 
       44% total 54% total 34% total 
 
Cu alte cuvinte, rata condamnărilor (condamnări ca % din cauze trimise în judecată) arată o creştere stabilă din 
2008 la 2010: 48% la 50% la 65%. 
 
Chiar dacă % sentinţelor a scăzut din 2008  la 2009 (la putere fiind PCRM), acestea au început să crească din 
nou în 2010 (66% comparative cu 63% în 2009). 
 
După o creştere, procentajul cauzelor trimise în judecată din totalul urmăririlor penale a scăzut (34% în 2008, 
54% în 2009, 34% în 2010).  Aceasta poate să indice faptul că procurorii aleg cazurile mult mai grijuliu, fapt 
indicat de rata condamnări-urmăriri penale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* TIP - trafic de fiinţe umane/TIC - trafic de copii.  
 


