
Traducere neoficială 

MOLDOVA: TIER 2 

Guvernul R. Moldovei nu îndeplinește pe deplin minimum de standarde pentru eliminarea traficului, 
dar depune eforturi semnificative în acest sens. Guvernul a demonstrat în general sporirea eforturilor 
față de perioada de raportare precedentă; prin urmare, Moldova a rămas la nivelul 21 (Tier 2). 
Aceste eforturi au inclus identificarea semnificativ a mult mai multor victime, stabilirea unui sistem 
de repartizare a cazurilor către judecătorii cu o instruire specializată, tragerea la răspundere a unor 
oficiali complici responsabili și simplificarea procesului de obținere a cetățeniei. Cu toate acestea, 
guvernul nu a respectat standardele minime în mai multe domenii cheie. Corupția, în special în 
domeniul aplicării legii și a sistemului judiciar, a împiedicat urmărirea penală și a influențat 
rezultatele cauzelor, inclusiv cazurile împotriva oficialilor complici. Victimele au continuat să sufere 
de intimidare din partea traficanților, și autoritățile au furnizat niveluri de protecție inegale în timpul 
procedurilor judiciare. A existat o asistență limitată disponibilă pentru victimele copii, în pofida 
creșterii numărului de copii identificați. 

 

RECOMANDĂRI PRIORITARE: 

• Investigarea viguroasă, urmărirea penală și condamnarea traficanților, inclusiv a oficialilor 
guvernamentali complici la traficul de persoane;  

• Aplicarea măsurilor pentru a combate corupția în sectorul judiciar și organele de aplicare a legii, 
inclusiv pentru a proteja ofițerii de investigație/urmărire penală și procurorii de influență externă 
și corupție internă;  

• Absolvirea tuturor victimelor traficului de persoane de la necesitatea confruntării personale cu 
traficanții învinuiți înainte de începerea unei investigații; 

• Asigurarea unei utilizări coerente a legilor și a reglementărilor menite să protejeze victimele în 
timpul procesului de judecată, întreprinderea măsurilor de protejarea a victimelor și martorilor în 
timpul procedurilor judiciare și urmărirea penală a făptașilor de manipulare și intimidare a 
martorilor;  

• Creșterea asistenței de plasament și reabilitare pentru victimele traficului copii; 
• Instruirea polițiștilor, judecătorilor și procurorilor cu privire la o abordare centrată pe victimă în 

cadrul investigațiilor și urmăririlor penale; 

                                                           
1 Tier 2 - Țările ale căror guverne nu îndeplinesc pe deplin standardele minime ale Actului pentru Protecția Victimelor 
TVPA, dar depun eforturi semnificative pentru a se conforma acestor standarde. 



• Sporirea accesului la centre de asistență și instituții de reabilitare pentru victimele bărbați ai 
traficului;  

• Îmbunătățirea cooperării cu prestatorii neguvernamentali de servicii, inclusiv coordonarea 
dezvoltării politicilor și asistența victimelor care cooperează cu organele de drept;  

• Formalizarea supravegherii guvernamentale a agențiilor private de plasare în câmpul muncii, 
inclusiv monitorizarea oricăror taxe de recrutare aplicate solicitanților. 

PEDEPSIRE 

Guvernul a menținut eforturile de aplicare a legii. Articolele 165 și 206 din Codul penal au criminalizat 
traficul de persoane în scop sexual și în scop de muncă. Legea prevede pedepse cu închisoare de la 6 
până la 12 ani pentru infracțiunile de trafic care implică o victimă adultă, și închisoare de la 10 la 12 
ani pentru cele care implică o victimă copil. Aceste sancțiuni au fost suficient de stricte și, în ceea ce 
privește traficul în scop sexual, proporționale cu cele pentru alte infracțiuni grave, cum ar fi violul. 
Articolul 168 din Codul penal a criminalizat munca forțată și a aplicat pedepse cu închisoare de până 
la trei ani, ceea ce nu a fost suficient de strict. Corupția în sistemul judiciar a rămas un impediment 
acut pentru deferirea traficanților justiției; procurorii, reprezentanții sistemului judiciar și ai 
organelor de drept au fost implicați în practici corupte. Instanțele judecătorești au casat adesea 
condamnările în apel, uneori fără explicații sau din motive slabe. Guvernul a desfășurat urmărirea 
penală în privința mai multor oficiali pentru complicitate în trafic. Un caz împotriva unui ofițer de 
poliție pentru facilitarea prostituției a rămas în desfășurare. În ianuarie 2018, o instanță a condamnat 
fostul director adjunct al organului de poliție specializat în traficul de ființe umane din Moldova 
pentru acceptarea de mită într-un caz de trafic de ființe umane și l-a condamnat la patru ani de 
închisoare; cazul său a rămas pe rol în instanța de apel. Procurorii au acuzat directorul unui orfelinat 
pentru exploatarea sexuală și de muncă a câtorva copii în 2017; în 2018, instanța a condamnat și a 
emis sentința pentru director și un complice de al său pentru 17 ani și 6 luni și, respectiv, 17 ani. 
Instanța a dispus în privința ambilor, să plătească unei victime minore de 800.000 lei moldovenești 
(47.080 dolari SUA). Investigații asupra mai multor oficiali guvernamentali pentru complicitate în 
trafic au continuat în 2018. Acestea au inclus un caz împotriva unui primar al unei comune pentru 
trafic în scop de muncă și un caz în care șeful adjunct al unui inspectorat de muncă teritorial a fost 
acuzat de muncă forțată la o fermă de animale. Autoritățile au investigat, au arestat sau au acuzat 
mai mulți diplomați moldoveni pentru extorcarea sau acceptarea de mită pentru facilitarea migrației 
ilegale. 

Autoritățile au efectuat 153 investigații pe trafic în 2018, în comparație cu 185 în 2017. Guvernul a 
pornit 83 urmăriri penale în 2018, în comparație cu 85 în 2017, și a condamnat 59 traficanți, în 
comparație cu 58 în 2017. Din numărul total de 59 de traficanți condamnați, 56 au fost condamnați la 
închisoare, variind între trei ani și trei luni la 20 ani, iar trei au fost condamnați cu suspendarea 
condiționată a executării pedepsei. Au fost achitate 20 persoane și șapte investigații terminate.  
Centrul pentru combaterea traficului de persoane (CCTP), organul de aplicare a legii specializat din 
Moldova este compus din aproximativ 40 de ofițeri. Unitatea a suferit din cauza unei fluctuații 
semnificative a personalului cu experiență pe parcursul anului, ceea ce a împiedicat capacitatea 



unității de a investiga cazuri complexe - cum ar fi cele care implică organizații criminale 
transnaționale sau tranzacții financiare complexe. Observatorii au raportat că CCTP s-a focusat mai 
mult pe cazurile simple referitoare la trafic de ființe umane în scop sexual la nivel național, decât 
cazurile internaționale complexe, care au sporit datele statistice ale Centrului. Procuratura Generală 
(PG) a majorat numărul de procurori de la cinci la 10 procurori, din Biroul anti-trafic și crime 
cibernetice, destinată parțial infracțiunilor de trafic, care s-a focusat exclusiv pe etapa investigării a 
procesului penal.  

Observatorii au remarcat că majorarea numărului de specialiști a dus la efectuarea unui număr 
semnificativ mai mare de cauze pe trafic. Procuratura mun. Chișinău a menținut Biroul anti-trafic și 
monitorizat repartiția cazurilor, asigurând repartizarea acestora numai procurorilor cu instruire 
specializată în cazurile de trafic.  Fiecare procuratură teritorială, în afara capitalei, a desemnat câte 
un procuror pentru examinarea acestor cazuri. O echipă distinctă din 6 procurori în cadrul PG a 
continuat să servească ca puncte de contact pentru cazurile internaționale de trafic și să 
monitorizeze Biroul anti-trafic; a monitorizat, de asemenea, tendințele și datele statistice.  

În mai 2018, Guvernul a stabilit un nou sistem de repartizare a cazurilor penale de trafic, asigurând 
examinarea acestora de către judecători cu o experiență specializată în trafic.  Autoritățile naționale 
au cooperat cu omologii de peste hotare pentru investigarea diferitor cazuri de trafic. Utilizând în 
mare parte, finanțarea din partea donatorilor, în anul 2018 Guvernul și organizațiile internaționale au 
realizat instruiri pentru polițiști, polițiști de frontieră, procurori și judecători. Procurorii nu au 
dezvoltat tehnici de investigație care ar confirma depozițiile sau folosi  în mod consecvent o abordare 
centrată pe victime în cazuri. O hotărâre a Curții Constituționale din februarie 2016, a limitat 
perioada de arest preventiv a bănuiților până la 12 luni.  Deoarece sentințele definitive în cazurile de 
trafic pot fi emise peste mai mulți ani, această prevedere a obligat autoritățile să elibereze bănuiții de 
comiterea infracțiunii de trafic înainte de încheierea procesului de judecată,  permițându-le să 
părăsească țara sau să se răzbune pe martori. Observatorii au raportat că traficanții au încercat să 
manipuleze, șantajeze sau să ofere mită victimelor pentru a-și schimba depozițiile. În anul 2018, 
numai o victimă și membrii familiei sale au beneficiat de programul de protecție a martorilor, în 
comparație cu 3 victime în anul 2017, în pofida faptului că mai multe victime aveau nevoie de o astfel 
de protecție. Inspectoratul Național de Investigații (INI) a menținut o politică care obligă CCTP să 
informeze în mod regulat INI despre bănuiții din investigațiile CCTP, să includă subiecții mandatelor 
de percheziție înainte ca perchezițiile să fie executate, ceea ce a sporit riscul ca ofițerii corupți să 
avertizeze bănuiții înainte de raiduri sau să intervină în investigații. În iulie 2018, PG a emis un ordin 
care obligă efectuarea investigațiilor în cazul în care un martor sau o victimă își schimbă depozițiile; 
pe parcursul perioadei de raportare, organele de drept au pornit șapte investigații pentru pretinsa 
intimidare a martorilor și toate șapte au rezultat în cauze penale.  

PROTECŢIE 

Guvernul a menținut eforturile de protecție a victimelor. Guvernul a identificat 364 de victime ale 
traficului în 2018, comparativ cu 249 în 2017. Din aceste victime identificate, 60 au fost copii, o 



creștere de la 48 în 2017. Unii oficiali în domeniul aplicării legii au evitat intenționat să ia măsuri 
privind identificarea victimelor și investigarea infracțiunilor de trafic. Poliția de frontieră nu a 
monitorizat în mod constant migranții pentru trafic, înainte de a-i plasa în locurile de detenție. 
Guvernul a redus finanțarea pentru protecția victimelor, bugetând aproximativ nouă milioane de lei 
(529.630 dolari SUA) pentru serviciile de asistență pentru repatriere și pentru 7 centre de plasament 
pentru victimele infracțiunilor și violenței în familie; în comparație cu 12,1 milioane de lei (712.060 
dolari SUA) în 2017. Guvernul s-a bazat adesea pe ONG-uri și organizații internaționale pentru a 
suplimenta salariile angajaților guvernamentali și pentru a finanța serviciile pentru victime; 
contribuțiile guvernamentale erau adesea insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de viață de bază 
atât pentru angajați, cât și pentru victime. 

Guvernul a asistat 110 victime, inclusiv 19 copii și 5 străini, cu asistență de plasament și în 
coordonare  cu o organizație internațională pentru a facilita repatrierea a 28 de victime adulte și 20 
de victime copii din Rusia, Ucraina, România, Spania, Lituania, Italia și Emiratele Arabe Saudite. 
Echipele oficialilor locali și ONG-urilor din toate regiunile Moldovei au coordonat identificarea și 
asistența victimelor. Prin intermediul centrelor din Chișinău și cele regionale, victimele puteau primi 
plasament și asistență medicală, legală și psihologică, indiferent de cooperarea lor cu organele de 
drept. Asistența psihologică, asistența juridică și sprijinul pentru reintegrare pe termen lung însă erau 
insuficiente, iar unele victime nu au reușit să obțină asigurarea medicală gratuită acordată în 
conformitate cu legislația. Autoritățile au acordat victimelor străine o perioadă de reflecție de 30 de 
zile, în care au putut beneficia de asistență și de protecție împotriva deportării; dacă victimele străine 
au ales să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii, au primit reședință temporară. Victimele care 
nu au putut fi repatriate din considerente de siguranță puteau primi adăpost în țară, deși astfel de 
cazuri nu au fost raportate în 2018. Victimele s-au luptat adesea să găsească o reprezentare juridică 
pro bono și s-au bazat pe asistența juridică oferită de ONG-uri și organizații internaționale. 
Capacitatea slabă a lucrătorilor sociali din regiunile periferice a condus la servicii ineficiente și de 
slabă calitate oferite victimelor. Aceste deficiențe au contribuit la menținerea riscului continuu de re-
victimizare. Autoritățile au plasat victimele copii în familii extinse, asistență parentală profesionistă 
sau în centre de reabilitare care au acordat asistență medicală și psihologică specializată; un centru 
de plasament putea găzdui până la 10 victime copii, dar a oferit servicii sociale limitate. Grupurile 
pentru drepturile copiilor au constatat că asistența limitată acordată victimelor copii a provocat un 
risc mai mare pentru instituționalizare și traume suplimentare. Funcționarii au intervievat victime de 
14 ani sau mai mici în camere de audieri specializate, cu echipament de înregistrare și asistența unui 
psiholog. Victimele bărbați au avut dreptul la toate formele de asistență, dar nu au avut acces la 
centre de plasament. Furnizorii de servicii de asistență au raportat impedimente birocratice la 
mutarea victimelor cu nevoi grave de sănătate mintală la instituțiile psihiatrice de stat. 

Guvernul nu a protejat în mod adecvat victimele care participă în cadrul investigațiilor și urmăririlor 
penale. Organele de aplicare a legii rareori a informat victimele despre drepturile lor, iar victimele nu 
au înțeles procedurile judiciare. Uneori, poliția a refuzat în mod intenționat să informeze victimele 
despre drepturile lor în încercarea de a asigura cooperarea victimelor; unele victime au ales să fugă în 
străinătate pentru a evita procedurile penale împotriva presupusului lor traficant. Adăposturile aveau 



puțină securitate și corupția submina protecția din partea poliției. Procurorii nu au menținut un 
contact regulat cu victimele sau nu le-au pregătit în mod adecvat pentru procesul de judecată. Legea 
prevedea că victimele adulte se confruntă cu presupușii traficanți în persoană la o secție de poliție 
pentru a începe o investigație; această cerință probabil a împiedicat victimele să semnaleze 
infracțiuni, fapt ce ar putea re-traumiza victimele sau le-ar putea pune în pericol. În unele cazuri, 
victimele adulte au fost nevoite să se confrunte cu traficanții lor în mai multe ocazii pe parcursul unei 
investigații și a unui proces. Judecătorii au avut discreția de a permite victimelor să depună mărturii 
fără ca presupusul traficant să fie prezent fizic în cameră. Cu toate acestea, judecătorii nu respectă în 
mod frecvent legile și reglementările menite să protejeze victimele în timpul procedurilor de 
judecată, încălcând astfel drepturile victimelor și permițând traficanților să intimideze unele victime 
în sala de judecată, astfel încât victimele să se simtă presate să-și schimbe mărturia. 

Legea a permis victimelor să depună acțiune civilă de restituire ca parte a procedurilor penale. În 
2018, victimele au primit despăgubiri de peste 3,2 milioane de lei (188.310 dolari). Victimele puteau 
depune cereri de despăgubire către Ministerul Justiției atunci când nu puteau obține despăgubiri de 
la infractorul condamnat. Organele de urmărire penală au recuperat bunuri din partea traficanților în 
valoare totală de 4,2 milioane de lei (247,160 de dolari), inclusiv numerar, vehicule și imobile. 
Guvernul a pedepsit victimele traficului pentru fapte ilegale comise ca urmare directă a calității sale 
procesuale. Codul penal absolvă victimele traficului de răspundere penală pentru săvârșirea 
infracțiunilor ca urmare a exploatării acestora. Cu toate acestea, atunci când autoritățile au calificat 
cazurile cu statut conex, precum articolul care criminalizează munca forțată, victimele nu mai erau 
absolvite de răspundere penală. În mod similar, atunci când autoritățile au recalificat cazurile de 
trafic în scop sexual în cazuri de proxenetism, victimele nu mai erau scutite de pedeapsă și puteau fi 
acuzate de infracțiuni de prostituție. Autoritățile ar putea amenda sau închide victimele pentru 
declarații false în cazul în care și-au schimbat mărturia, fie în mod deliberat din cauza coruperii sau 
intimidării, fie neintenționat datorită traumatizării. Autoritățile au urmărit penal, de asemenea, 
victimele care au recrutat alte victime în timpul perioadei de exploatare. 

PREVENIRE 

Guvernul a menținut eforturile în prevenire. În septembrie 2018, Guvernul a subordonat 
Secretariatul Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane (CNCTFU) unui nou 
Secretariat Permanent, reducând numărul personalului dedicat exclusiv coordonării eforturilor anti-
trafic de la patru la un specialist și a redus finanțarea din partea Cancelariei de Stat pentru 
combaterea traficului. Pe parcursul perioadei de raportare, CNCTFU s-a întrunit de trei ori pentru a 
discuta realizarea obligațiilor asumate de ministere în temeiul Strategiei naționale 2018-2023 și 
planului de acțiuni 2018-2020 asociat. Reducerea numărului de specialiști din cadrul Secretariatului 
CNCTFU a limitat capacitatea Guvernului să organizeze campanii de informare; cu toate acestea 
Guvernul a continuat să colaboreze cu societatea civilă și organizațiile internaționale pentru a 
desfășura acțiuni de informare. Guvernul a prevăzut finanțare parțială unui ONG pentru a gestiona 
linia fierbinte cu privire la abuzul și exploatarea copiilor. Guvernul a finanțat și  gestionat câteva linii 
fierbinți anti-trafic; Guvernul nu a furnizat date complete, dar CCTP a raportat 30 de apeluri 



referitoare la cazurile de trafic prin intermediul liniei sale fierbinți. Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă a oferit consultanță agențiilor de angajare în câmpul muncii și a 
coordonat acordurile între angajatori și beneficiari; în Moldova activează 81 de agenții private de 
angajare în câmpul muncii. Verificările la 62 dintre aceste agenții a rezultat în sistarea activității a 17 
agenții, 17 amenzi și 22 de solicitări la Serviciul Fiscal de Stat pentru efectuarea auditului fiscal  și 
retragerea licențelor. În pofida acestor acțiuni, observatorii au menționat supravegherea și controlul 
general redus al agențiilor private de recrutare, în special a celor care oferă oportunități de angajare 
peste hotare, ca vulnerabilitate cheie în trafic. Guvernul a simplificat procedurile de obținere a 
cetățeniei Moldovei și documentelor de identitate pentru persoanele ce locuiesc în regiunea din 
stânga Nistrului. Guvernul a depus efort pentru a reduce cererea pentru sex comercial.  

PROFIL 

După cum s-a raportat în ultimii cinci ani, traficanții de persoane exploatează victimele interne și 
străine în Moldova, precum și exploatează victimele din Moldova în străinătate. Traficanții 
exploatează victimele din Moldova în scop sexual și de muncă în interiorul țării, în Federația Rusă, 
Germania, alte țări din Europa și Orientul Mijlociu. Majoritatea victimelor provin din mediul rural și 
au un nivel scăzut de educație. Traficanții exploatează femei și copii în scop sexual în Moldova în 
bordeluri, saune și saloane de masaj. Din ce în ce mai mult, fetele cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani 
sunt victime ale traficului în scop sexual. Turismul sexual pentru copii rămâne o preocupare, inclusiv 
din partea UE, a Turciei, a Australiei, a Israelului, a Thailandei și a Statelor Unite; copiii sunt exploatați 
în pornografia infantilă online, menționată de experți ca fiind o metodă utilizată de pregătire pentru 
traficul sexual. Copiii, care trăiesc pe stradă sau în orfelinate, sau sunt lăsați de părinții care migrează 
peste hotare, rămân vulnerabili la exploatare. Migrații în scop de muncă rămân vulnerabili la trafic; 
femeile reprezintă mai mult de jumătate din migranții în scop de muncă din Moldova. Regiunea 
separatistă din stânga Nistrului rămâne o sursă pentru victimele traficului în scop sexual și de muncă. 
Femeile din Găgăuzia - o regiune teritorială autonomă vorbitoare de limba turcă - sunt vulnerabile la 
traficul sexual în Turcia. Populația nedocumentată sau apatridă, inclusiv comunitatea romă, din 
Moldova rămâne vulnerabilă la exploatare, în special în sectorul agricol. Există raportări în creștere 
privind munca forțată în sectorul construcțiilor. Complicitatea oficialilor în trafic continuă să fie o 
problemă semnificativă în Moldova. 


