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Important:  

Acest Raport este al treilea la număr din raporturile tematice,1elaborate de 
către specialiștii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane,în baza 
analizei comparative a datelor despre infracțiunile traficului de fiinţe umane/copii, 
săvîrşite în anul 2015.  Raportul este un document de uz extern. Conținutul lui, nu 
implică exprimarea vreunei opinii din partea Inspectoratului General al Poliţiei, 
privind acțiunile oricărei ţări şi/sau autorității sale menţionate în raport cu 
domeniul vizat.  
 
Dreptul de autor: 
Inspectoratul General al Poliţiei 
 

Toate drepturile sunt protejate. Unele materiale  incluse în acest Raport pot 
fi reproduse şi utilizate în mod gratuit fără consimțământul prealabil al autorului 
exclusiv în scopuri didactice, științifice, informaționale, etc., care nu urmăresc 
scopul obţinerii profitului,  cu condiţia indicării sursei de informare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1Rapoartele „Monitorizarea situaţiei în domeniu traficului de fiinţe umane - analiza stării şi dinamicii 
infracționale pentru anii 2013 si 2014”, sunt accesibile pe: antitrafic.gov.md   
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METODOLOGIA   
 
OBIECTIV: Obiectivul acestui raport este de a facilita luarea deciziilor la nivel 
înalt, privind combaterea traficului de fiinţe umane (TFU), prin evaluarea acestui 
fenomen în Republica Moldova. Aceasta va include o analiză a amenințărilor 
traficului de persoane pentru Moldova, a vulnerabilităților care pot fi exploatate şi 
a eventualelor prejudicii care pot fi cauzate țării. În baza acestei analize, se vor 
face estimări ale situațiilor pe viitor, se vor trage concluzii şi se vor propune 
recomandări pentru implementarea strategiilor anti-trafic şi îmbunătățirea 
mecanismului național pentru prevenirea şi combaterea traficului de ființe umane.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrierea GCO şi gradul de 
ameninţare al acestora 

 

Descrierea 
fenomenului TFU 

Trafic extern  în scop de exploatare 
sexuală  (victime  adulte) 

Trafic extern  în scop de exploatare 
prin muncă (victime  adulte) 

Trafic extern  în scop de exploatare 
prin cerşit (victime  adulte) 

Trafic de copii (intern şi extern) 

Identificarea ameninţărilor şi 
riscurilor 

 

Traficul de fiinţe umane în 
interiorul ţării (victime adulte) 

Factori catalizatori/crime enablers 
Analiza PESTEL 

Evaluarea impactului din perspectiva 
mediului criminal şi cel social 
(Analiza SWOT) 

recrutare, 
transportare, 
exploatare, 
modus 
operandi, 
metode de 
control, 
profiluri. 
 

Concluzii şi recomandări 



 
 
 Prezentul Raport este îndreptat spre studierea situației în domeniu traficului 
de ființe umane şi formelor de manifestarea fenomenului dat în Republica 
Moldova. 
Sarcinile principale ale cercetării includprelucrarea şi analiza datelor referitoare la 
aspectele diferite ale infracțiunilorde trafic de ființe umane/trafic de copii, cu 
evidențierea trăsăturilor specifice/semnelor a fenomenului TFU: 

a) semnelor directe – elementele componențeiinfracțiuniide TFU (art. 165Cod 
penal al Republicii Moldova), care la rândul său reflectă 3 grupe de 
elemente ale definițieifenomenului „trafic de ființeumane”,acceptate la nivel 
internațional: 

- acțiuni: recrutarea, transportarea, transferul, etc.;  
- mijloace de influențare ilicită(metode de control utilizate de  

infractori): înșelăciunea, aplicarea violenței, abuz de poziție de 
vulnerabilitate, etc.; 

- scopuri de exploatare – exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă, 
exploatarea în cerșit, etc.; 
 

b) semnelor indirecte – datele despre personalitatea şi viața victimelor TFU şi 
a traficanților, precum şi alte circumstanțe, legate cu traficul de ființe 
umane. 

 
În afară de aceea, acest studiu analitic este îndreptat spre evaluarea 

riscurilor, prognozarea situațieiinfracționale în domeniulTFU şi 
elaborarearecomandărilor corespunzătoare privind: 

- eficientizarea urmăririi penale pe dosarele penale ce ţin de infracțiunea 
traficului de fiinţe umane/traficului de copii;,  

- prevenirea cazurilor menţionate; 
- protecția şi asistența victimelor TFU; 
- perfecționarea materialelor de instruire a specialiștilor, etc. 

 
Surse de date şi modul de procesare al lor: 
 Prezentul Raport a fost elaborat prin analiza datelor a Sistemului 
informațional integral automatizat de evidentă a infracțiunilor, a cauzelor 
penale şi a persoanelor care au săvârșitinfracțiuni,2 care reprezintă un sistem 
multifuncțional, destinat tuturor organelor de drept creat pentru înregistrarea şi 
evidențainfracțiunilor şi persoanelor care au săvârșitinfracțiuni. Întrucât soft-ul 
Sistemului informațional integrat deocamdată nu a fost adaptat pentru colectarea 
informației specifice infracțiunilor traficului de ființe umane/copii şi respectiv nu 
conține date necesare procesului de analiză, CCTP a analizat actele de evidentă 
primară referitoare la infracțiuni (fișainfracțiunii constatate şi fabula) completate 
                                                
2Administrarea Sistemului, se efectuează de către Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor 
Interne, care este deținătorul băncii centrale de date. 



de către specialiștii organelor de urmărire penală - participanți la Sistemul dat 
(CCTP şi alte subdiviziuni ale IGP/MAI, precum şi Procuratura Generală).  De 
asemenea, CCTP a colectat informația necesară direct de la alte subdiviziuni ale 
IGPîn baza ordinului IGP nr. 120 din 13.08.2014, prin care toate subdiviziunile 
vizate au fost obligate să prezinte în adresa CCTP informația necesară pe cauzele 
penale de TFU aflate în gestiunea lor, conform anexei ordinului şi indicatorilor 
stabiliți în acesta. 
  
 În total au fost analizate datele din 189 cauze penale de traficul de ființe 
umane/trafic de copii, inițiate în 2015 din care: 

- 151cauze penalepe art. 165 „Traficul de ființe umane”(adulți) al 
Codului Penal (131- trafic transfrontalier/extern şi 20 - trafic intern); 

- 38 cauze penale pe art. 206 „Traficul de copii” al Codului Penal (10 - 
trafic extern şi 28 - trafic intern). 

 Republica Moldova este în mare parte o ţara de origine a TFU, când 
victimele sunt transportate şi exploatate în exteriorul ţării, şi în majoritatea 
cauzelor înregistrate în ultimii ani au avut de suferit victimele adulte (151 cauze 
sau 79,8% din numărul total al cauzelor înregistrate în 2015, coraportul fiind 
practic identic cu cel înregistrat în anul 2014), analiza cauzelor de trafic în 
prezentul Raport este focusată în primul rând pe cauzele de trafic transfrontalier, în 
rezultatul cărora au suferit victime adulte. Cauzele traficului de copii (extern şi 
intern), precum şi traficului intern (adulți și copii) au fost analizate separat şi au 
fost prezentate ca compartimente separate pentru a evidenția trăsăturile lor 
specifice.  
 Se cuvine să menționăm, că în cadrul cercetării respective a fost aplicată, în 
principal, metoda analizei calitative a informației, utilizând întrucâtva şi metoda 
analizei cantitative a informației. Fiecare cauză penală era examinată ca o sursă de 
informație privind manifestarea unor trăsături specifice/semne aparte ale 
fenomenului TFU.  
 Ca şi în anul precedent, analiza a fost efectuată separat pe fiecare din cele 3 
scopuri clasice de exploatare ale victimelor TFU manifestate în 2015 – exploatarea 
sexuală, exploatarea prin muncă şi exploatarea în cerşit. Totodată, în 2015 au fost 
atestate și 2 metode relativ noi de exploatare, și anume: exploatare în scopul 
prelevării de organe, țesuturi sau celule și exploatarea în scopul antrenării în 
activități criminale. În cazul exploatării în scopul prelevării de organe, țesuturi și 
celule, în anul de referință au fost identificate 6 victime. În scopul antrenării în 
activități criminale, a fost înregistrată, la fel ca și în anul precedent, o singură 
cauză penală, fiind identificate 2 victime. În pofida acestui fapt, menținerea 
constantă a fenomenului traficului de ființe umane în scopul exploatării prin 
antrenarea în activități criminale este alarmantă pentru organele implicate.  
 Totodată, analiza a fost îndreptată spre identificarea corelației dintre scopuri 
de exploatare şi zonele geografice principale de destinație a TFU, modus operandi 
a traficanților şi alte trăsături specifice ale TFU. 



 Urmând în continuare tema limitărilor, se cuvine să menționăm că studiul nu 
a avut o astfel de sarcină ca evaluarea cantitativă a gradului de răspândire în 
Moldova a traficului de ființe umane/traficului de copii, avându-se în vedere 
gradul înalt de latentă a fenomenului.  
 Analiza a fost efectuată prin prisma manifestării componentelor 
infracționale, care cad sub incidența articolelor 165 şi 206 CP al RM şi a fost 
focusată pe cauzele penale inițiate (nu pe toate cauzele penale au fost pronunțate 
hotărâri definitive ale instanțelor de judecată) pentru a extinde gama de cercetare. 
În același timp studiul se focusează deplin asupra victimelor, care au obținut 
statutul procesual de parte vătămată, precum şi pe traficanții cu statut de bănuiți în 
cadrul cauzelor penale. Trebuie conștientizat faptul că informațiile cu privire la 
numărul victimelor TFU și traficanților, precum și portretele acestora raportate la 
media statistică, obținute în cadrul studiului, reflectă doar eșantionul studiat - o 
parte din totalitatea acestor două grupuri de populație, care au ajuns în atenția 
organelor de drept.  
 Remarcăm faptul, că înregistrarea infracțiunilor este operată nu cu data 
comiterii, ci cu data începerii urmării penale, care pot fi diferite. În perioada de 
referință se observă un coraport practic egal, 49.2% din victime înregistrate în anul 
2015 au fost traficate în acest an, restul au fost recrutate şi exploatate în anii 
precedenți (2004– 2014), ce reprezintă o perioadă de timp destul de îndelungată, 
pe parcursul căreia au avut loc cauzele studiate. Pentru a diminua posibilele erori 
ale studiului, cauzate de acest factor, conținutul acestui Raport a fost discutat 
prealabil cu experții din domeniu şi toate observațiile/ sugestiile acestora au fost 
luate în considerație.  
 În afară de aceea, urmează a fi menționat faptul aplicării unei metodologii 
specifice la compartimentul raportului dedicat identificării riscurilor existente. În 
acest sens s-a făcut uz de tehnici analitice specifice domeniului de analiză a 
riscurilor, pornind de la formula de bază:  
 

 
 



În vederea stabilirii vulnerabilității sistemului şi mediului, au fost luați în 
considerație următorii factori exteriori, în calitate de factori catalizatori (crime 
enablers). Factorii respectivi urmează a fi scoși în evidentă prin prisma tehnicii 
analitice PESTEL. 

Acești factori de scanare a mediului determină esențial pe de o parte gradul 
de vulnerabilitate a sistemului pe toate dimensiunile lui şi indică asupra domeniilor 
cu risc major,care pot fi exploatate de către traficanți, iar pe de altă parte indică 
asupra gradului sporit de vulnerabilitate personală a victimelor şi a predispunerii 
acestora de a fi ușorinfluențați de către traficanți. 

Impactul a fost relevat prin prisma evidențierii punctelor forte, slabe, 
oportunităților şi amenințărilor (SWOT) atît din prisma mediului criminal, cît şi 
din prisma mediului social. 

Totodată, un capitol separat este destinat descrierii grupărilor criminale 
organizate, identificate ca fiind specializate în domeniul TFU, modului de operare 
şi interacțiune al acestora, precum şi gradului de amenințareîn adresa societății.  

Luând în considerație limitările cercetării date, impuse de specificul 
activitățiipolițienești, interpretarea datelor şi formularea concluziilor au fost 
discutate şi coordonate în prealabil cu experții în domeniul TFU din cadrul 
societății civile, pentru a reda studiului dat o abordare multilaterală. 
 
 
 
TERMINOLOGIA 
 

În prezentul Raport este utilizată în temei terminologia împrumutată din 
legislația  penală a Republicii Moldova, privind traficul de ființe umane/traficul de 
copii şi infracțiunile conexe, precum şi din Hotărârea Plenului Curții Supreme de 
Justiție „Cu privire la practica aplicării legislației în cauzele despre traficul de 
ființe umane şi traficul de copii” nr. 37 din 22.11.2004, adoptată în scopul 
asigurării unei aplicări corecte şi unitare a legislației, privind traficul de ființe 
umane şi traficul de copii în țara noastră: 

 
Trafic de ființe umane – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau 
primirea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, 
prin muncă sau servicii forțate, pentru cerșetorie, în sclavie sau în condiții similare 
sclaviei, de folosire în conflicte armate sau în activități criminale, de prelevare a 
organelor sau țesuturilor și/sau celulelor,precum şi de folosire a femeii în calitate 
de mamă-surogat săvârșită prin: amenințare cu aplicarea sau aplicarea violenței 
fizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, inclusiv prin 
răpire, prin confiscare a documentelor şi prin servitute, în scopul întoarcerii unei 
datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil, precum şi prin amenințare 
cu divulgarea informațiilorconfidențiale familiei victimei sau altor persoane atât 
fizice, cât şi juridice; înșelăciune; abuz de poziție de vulnerabilitate sau abuz de 
putere, dare sau primire a unor plăti sau beneficii pentru a obțineconsimțământul 



unei persoane care deține controlul asupra unei alte persoane; cu aplicarea 
violenței periculoase pentru viața, sănătatea fizică sau psihică a persoanei; prin 
folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a 
asigurasubordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenței fizice, a 
armei, precum şi a altor mijloace.  
 

Vom atrage atenția, că potrivit definiției, traficul de ființe umane reprezintă 
o combinare a trei grupe de elemente:  

a) Acțiuni(recrutarea, transportarea, transferul, adăpostire sau primirea 
persoanei);  

b) Mijloace de influențare(amenințare cu aplicarea sau aplicarea violenței, 
răpire, confiscare a documentelor ş.a.m.d.); 

c) Scopuri (diverse forme de exploatare: sexuală, prin muncă, încerșit, 
antrenare în activitate criminală, etc.).  
 
Traficul de ființe umane este anume combinarea a acestor trei elemente şi nu 

fiecare din ele luate aparte3.  
 

Trafic de copii– recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea 
unui copil, precum şi darea sau primirea unor plăti ori beneficii pentru 
obținereaconsimțământului unei persoane care deține controlul asupra copilului, 
în scopul: exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituție sau în 
industria pornografică; exploatării prin muncă sau servicii forțate; practicării 
cerșetoriei sau în alte scopuri josnice; exploatării în sclavie sau în condiții 
similare sclaviei, inclusiv în cazul adopției ilegale; folosirii în conflicte armate; 
folosirii în activitate criminală; prelevării organelor,țesuturilor și/sau celulelor 
umane; vânzării sau cumpărării. Aceleașiacțiuniînsoțite: de aplicare a violenței 
fizice sau psihice asupra copilului; de aplicare a armei de foc sau de amenințare 
cu aplicarea acesteia; de abuz şi violența sexuală asupra copilului, de profitare 
de abuz de autoritate sau de situația de vulnerabilitate a copilului, de amenințare 
cu divulgarea informațiilorconfidențiale familiei copilului sau altor persoane. 

Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil în 
scopul exploatării sunt considerate trafic de ființe umane, chiar dacă nu a fost 
utilizat nici unul din mijloacele de influențare.  
 
Copil /minor – persoană care nu a atins vârsta de 18 ani. 
 
Recrutarea – atragerea persoanelor prin selectare în situație de trafic de ființe 
umane. Include acțiuni orientate la încheierea unei înțelegeri a pârților prin care 
una dintre părți îşi asumă obligația de a presta o anumită muncă/servicii în anumite 
condiții, pentru o anumită remunerare, într-un loc anumit etc.,  iar altă parte îşi 

                                                
3Vezi: http://www.coe.int. Raportul explicativ la Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane, p.p.74 şi 75. 



asumă obligația de a o ajuta pe prima (organizarea deplasării la viitorul loc de 
muncă ş.a.) şi/sau să achite în acest scop o plată oarecare.  
 
Transportare– deplasarea unei persoane dintr-un loc în altul în perimetrul unui stat 
sau peste frontieră, folosind diferite mijloace de transport ori pe jos. 
 
Exploatare sexuală- impunerea persoanei la practicarea prostituției sau a altor 
acțiuni cu caracter sexual. Prin exploatare sexuală comercială se înțelege 
activitate aducătoare de profituri, care are drept urmare majorarea activului 
patrimonial al făptuitorului sau altor persoane, exprimându-se în folosirea victimei 
prin constrângere în prostituție sau în industria pornografică. Prin exploatare 
sexuală necomercială se înțelege activitatea care nu are nici un impact direct 
asupra mărimii patrimoniului făptuitorului sau altor persoane, exprimându-se în 
căsătorie (inclusiv poligamică), concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare 
etc. 
 
Exploatare prin muncă sau servicii forțate – (a) determinarea victimei prin 
constrângere să îndeplinească o muncă pe care din propria inițiativă şi voință nu ar 
îndeplini; (b) punerea victimei în situația de a presta o muncă la care nu era 
obligată de a o efectua; (c) ținerea persoanei în servitute pentru achitarea unei 
datorii; (d) obținerea muncii sau a serviciilor prin înșelăciune, constrângere, 
violenta sau amenințare cu violentă. 
 
Victima traficului de ființe umane/copii– persoană fizică care a avut de suferit în 
rezultatul traficului de ființe umane/copii. 
 
Traficant – persoană care participă la organizarea şi desfășurarea traficului de 
ființe umane/copii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. PRIVIRE DE SINTEZA ASUPRA FENOMENUL TRAFICULUI DE 
FIINŢE UMANE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
În 2015, au fost înregistrate în total 189 cauze penale pe trafic de persoane 

(151 -  pe art.165 CP „Traficul de ființe umane”  şi 38 – pe art. 206 CP  
„Traficul de copii”). Menționăm că numărul crimelor de TFU înregistrate în 2015 
se află într-o ușoarăcreșterefață de perioada analogică a anului precedent 
(aproximativ 8 %). Astfel, în 2014 au fost înregistrate în total 175 cauze penale 
petrafic (151 – pe art. 165 CPşi 24 – art.206 CP). Acest fapt nu poate fi 
interpretat drept o ascensiune a fenomenului TFU per ansamblu, or creșterea 
numărului cauzelor penale se datorează mai degrabă consolidării eforturilor 
principalilor actori antitrafic în sensul depistării şi investigării pro active a 
infracțiunilor de trafic de ființe umane.  

În anul 2015 au fost identificate309 victime TFU, din care 242 -  sunt 
adulțişi 67-minori. 

Din numărul total victime adulte: 
- 153 persoane sunt de gen feminin sau 63% din numărul total al 

victimelor traficului adulţi. 
- 89 persoane sau 37% de gen masculin. 

Din numărul  total de victime minore sunt 56 – fete sau 82% şi 11 – băieți 
sau 18% din numărul total.  
Datele statistice în anul de referință, de fapt ca şi în anul precedent, vin să susțină 
ipoteza potrivit căreia femeile rămân a fi categoria cea mai vulnerabilă la pericolul 
traficul de persoane.  
 Persoanele traficate(adulți şi copii) au fost supuse exploatării în diferite 
forme: 

- 138 persoane (50%) –exploatării sexuale; 
- 135 persoane (43%) –exploatării prin muncă sau servicii forțate; 
- 28 persoane (4%) – exploatării în cerșit; 
- 6 persoane (2%) – exploatării în scop de prelevare de organe, țesuturi 

saucelule; 
- 2 persoane (1%) – exploatării în scopul antrenării înactivități 

criminale; 



 
49,2% din victime înregistrate în anul 2015 au fost traficate în același an, 

ceilalți au fost recrutați şi exploatați în anii precedenți (2004-2014). 
 
 

 
 

Careva schimbări majore în anul 2015 în raport cu 2014 în partea ce ţine de 
coraportul victimelor identificate nu se atestă.  

Urmează a fi remarcat faptul mențineriitendinței caracterului organizat 
manifestat prin numărul mare a Grupărilor Criminale Organizate4 (GCO) 
identificate în 2015, deşi în comparație cu 2014, puțin în scădere. Astfel în 2015 au 
fost identificate şi documentate 13 Grupări Criminale Organizate (comparativ cu 
17 GCO stabilite în 2014), specializate în comiterea infracțiunilor de trafic de 
ființe umane, trafic de copii, proxenetism şi organizarea migrației ilegale, dintre 
care: 

- 4 CGO – specializate în comiterea infracțiunilor de trafic de persoane şi 
trafic de copii, în scop de exploatare sexuală comercială şi/sau prostituție; 

- 3 GCO – specializate în comiterea infracțiunii de proxenetism; 
- 6 GCO – specializate în comiterea infracțiunii de organizarea migrației 

ilegale. 
În cadrul acestor13 Grupări Criminale Organizateau fost 

identificați41suspecți (20 reținuți şi arestați), 18 victime a TFU, 17 prostituate şi 
27 migranţi.  

Este necesar de menționat, cг оn privința unor GCO investigate, atоt cauze 
penale au fost inițiate cоt șifiguranții au fost stabilițiоncг оn 2014, оnsг abia оn 
anul 2015 au fost acumulate probe suficiente, pentru ca acțiunileacestora sг se 

                                                
4 În prezentul Raport Grup Criminal Organizat este identificat şi calificat strict în baza prevederilor Codului Penal, 
respectiv se referă reuniunea de persoane cărora li se incriminează acţiuni ce cad sub incidenţa art. 165 aliniat 3 
lit.”a” sau art.206 aliniat 3 lit.”d” Cod Penal al RM. 



оncadreze оn prevederile art.165  alin. 3 lit. „a” sau art.206 alin.3 lit. „d” şi 
respectiv filierele criminale să fie calificate Grupări Criminale Organizate.  

Evoluția caracterului organizat al fenomenului TFU poate fi caracterizată nu 
doar din prisma numărului GCO, dar şi din perspectiva diversificării domeniilor de 
activitate ale acestora. Astfel, în acest an atestăm un număr impunător de GCO 
specializate în comiterea infracțiunilor de organizare a migrației ilegale. Totodată 
nu au fost depistate GCO specializate în TFU în scop de exploatare prin muncă şi 
prin cerșit (deși în anul precedent au fost documentate 2 astfel de grupări).  

Grupările Criminale Organizate au o structură bine conturată, cu roluri şi 
atribuții bine definite pe interior (recrutori, transportatori, supraveghetori, etc), cu 
relații în tarile de tranzit şi destinații (unii membri ai GCO sunt originari ai țărilor 
respective) dar şi cu, cunoștințe practice în ceea ce privește organizarea 
acțiunilorinfracționale astfel, încît să evite pe cît posibil suspiciunile organelor de 
drept sau să ascundă/camufleze implicarea lor în astfel de activități (utilizarea 
tehnologiilor moderne de comunicare: rețele de socializare, Skype, viber, evitarea 
transportării victimelor, cu automobilele personale ale membrilor GCO,etc;).  

Republica Moldova rămânea fi oțară de origine a TFU - 69 % din cazurile 
de TFU înregistrate în 2015 (art.165 şi art.206 CP RM) au fost cazuri de trafic 
transfrontalier/extern şi 31 % - de trafic intern/pe teritoriul țării (anul precedent 
fiind 85 % din cazurile înregistrate, trafic extern).  

Este important de menționat faptul, că în perioada de referință a fost 
înregistrat în premieră un caz de trafic de copii, în care Republica Moldova apare 
ca ţară de destinație, în scopul testării unor medicamente şi exploatării prin muncă. 
Cazuri în care Republica Moldova apare ca țară de destinație pentru traficul de 
ființe umane acetățenilor străini, au fost documentate şi anterior în anul 2013 şi 
respectiv 2014.  

Facînd referință la cazurile menționate constatăm deja o tendință aapariției 
cazurilor de trafic spre Republica Moldova, ca fiind țară de destinație. 

 

Începînd cu lunile mai-iunie 2014 şi pînă în prezent, cet. B.V., născut în 
1983, în urma înţelegerii prealabile şi în comun acord cu alte persoane, 
cetăţeni ai Ucrainei, Germaniei şi Republicii Moldova, urmărind scopul 
traficului de copii, folosindu-se de starea de vulnerabilitate a minorilor, 
determinată de vîrsta acestora, sub pretextul desfăşurării unui proiect privind 
reabilitarea şi reîncadrarea în societate a minorilor, cetăţeni ai Germaniei, i-a 
transportat pe ultimii iniţial din Germania în Ucraina, iar ulterior pe teritoriul 
Republicii Moldova, unde i-au adăpostit în diferite apartamente din municipiul 
Chişinău şi case de locuit din diferite raioane ale ţării.  

În continuare B.V. acţionînd de comun acord cu alte persoane necunoscute, 
deţinînd controlul asupra victimelor minore, aplicînd violenţa fizică şi psihică, 
urmărind scopul testării unor medicamente şi a metodelor de tratament, le-a 
administrat copiilor mai multe medicamente cu efect asupra stării psiho-
emoţionale. 

Concomitent, B.V. şi alte persoane, deţinînd controlul asupra copiilor aflaţi 



în supravegherea lor şi care se aflau într-o ţară străină, sechestrîndu-le actele 
de identitate, aplicînd violenţa fizică şi psihică, i-a supus exploatării prin muncă 
forţată în lucrari agricole. 

 
 

 
În ce priveștețările de destinație, constatăm că dimensiunea geografică a 

infracțiunii de trafic este variată, totodată principalele țâri de destinație ale 
traficului extern continuă să fie Federația Rusă, Turcia, „Republica Turcă Cipru de 
Nord”(în continuare - Cipru de Nord),Emiratele Arabe Unite, Italia, Germania, 
Grecia şi alte ţări(a se vedea diagrama nr.2). 
Diagrama nr.2 Dimensiunea geografică a traficului de ființe umaneîn raport cu scopul de 

exploatare(nr. de victime identificate) 
 
 

 
 

Datele disponibile din acest an arată, că Federația Rusă îşi păstrează statutul 
de  principala țară de destinație pentru victimele TFU din Moldova – 121 persoane 
traficate (inclusiv 2 minori) au suferit pe teritoriu acestei țări, preponderent de pe 
urma exploatării prin muncă -89 pers. (inclusiv un minor), exploatării în cerșit – 24 
pers. (inclusiv un minor) şi exploatării sexuale - 8 persoane. Trebuie de remarcat 
faptul, că numărul victimelor exploatate în Federația Rusă în scop de cerșit şi 
sexual este în descreștere, pe cînd numărul victimelor identificate exploatate prin 
muncă este în creștere, în raport cu anul 2014. Per total, atestîndu-se o mică 
descreștere a victimelor TFU exploatate în Federația Rusă, tendința păstrîndu-se 
din anii precedenți. Descreșterea se bazează mai mult pe reducerea considerabilă a 
numărului de victime exploatate prin cerșit şi sexual (42 pers în 2014 vs 24 per. în 
2015 şi respectiv 17 pers. în 2014 vs 8 pers. în 2015). Pe de altă parte, TFU în scop 



de exploatare prin muncă a atestat o creștere în direcția respectivă (68 pers. în 
2014 vs 89 pers. în 2015).  

Turcia, EAU şi Ciprul de Nord rămân a fi principale ţări de destinație, 
pentru exploatarea sexuală, păstrîndu-şi aceiași pondere ca şi în 2014. Totodată îşi 
confirmă poziția de țări de destinații şi unele state din UE (cum ar fi Italia, Grecia, 
Germania), în special pentru TFU în scop de exploatare sexuală.  

Este important de remarcat faptul, că Ciprul de Nord a fost unica destinație 
în care a fost documentat un caz de TFU în scop de prelevare de celule, cu 6 
victime identificate.  

 
 
 

În perioada anilor 2013 – 2015, I.A.D. născută în 1981, acţionînd de comun acord 
cu alţi cetăţeni ai Republicii Moldova, identificaţi de către organul de urmărire 
penală, urmărind scopul de prelevare a celulelor reproductive – ovule, contrar 
prevederilor Legii nr. 185-XV cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi 
planificarea familială, prin abuz de poziţie de vulnerabilitate, exprimată prin 
situaţia precară din punct de vedere al supraviețuirii sociale, au recrutat 6 
persoane de gen feminin în vîrste cuprinse între 21 şi 28 de ani, pe care ulterior le-
au transportat pe cale aeriană în Ciprul de Nord, pentru a le fi preluate ovulele, 
promiţîndu-le un cîştig de la 100 $ la 500 Euro, pentru fiecare ovul. 

 
 
 Reieșind din analiza datelor statistice pe anul 2015 evidențiem următoarele 
aspecte ale fenomenului traficului de ordin general : 

1) Marea majoritate a cauzelor de TFU înregistrate reprezintă cauzele de trafic 
transfrontalier/extern, în rezultatul cărora au suferit victime adulte (141 
cauze sau 75% din numărul total al cauzelor); 

 
2) 5 scopuri de exploatarea victimelor TFU (3 clasice și 2 relativ noi): 

a) exploatarea sexuală; 
b) exploatarea prin munca; 
c) exploatarea în cerșit; 
d) exploatarea în scopul prelevării de organe, țesuturi sau celule 
e) exploatarea în scopul antrenării în activități criminale 
 

3) 5direcții/zone geografice principale de destinație a TFU pentru Republica 
Moldova (3 clasice și 2 absolut noi):  

a) Statele CSI (Federația Rusă şi Ucraina); 
b) Uniunea Europeană (Grecia, Italia, Polonia, Germania, Franța, 

România, Spania etc.); 



c) Orientului Apropiat (Turcia, Emiratele Arabe Unite, Georgia) şi Cipru 
de Nord, care în mod condiționat pot fi referit la Zona Orientului 
Apropiat, întrucât ruta traficului spre Cipru de Nord trece prin Turcia; 

d) Orientul Îndepărtat (Japonia, China, Thailanda și Cambogia); 
e) Africa (Benin și Libia). 

 
 Luând în considerație cele menționate, analiza cauzelor de TFU în 
prezentul Raport este focusată în primul rînd pe cauzele de trafic 
transfrontalier, în rezultatul cărora au suferit victime adulte şi a fost îndreptată 
spre identificarea corelațieidintre cele cinci scopuri de exploatare a victimelor TFU 
cel mai frecvent întâlnite şi zonele geografice principale de destinație a TFU, 
modus operandi traficanților şi alte trăsături specifice ale TFU. 
 
 
 
 
II. TRAFICUL TRANSNAŢIONAL DE FIINŢE UMANE ÎN SCOPUL 
EXPLOATĂRII SEXUALE (victime adulte) 

 
 TFU transfrontalier în scopul exploatării sexualela fel ca şi în 2014 rămîne a 
fi cea mai răspândită formă de TFU din Republica Moldova – 66 cauze penaleau 
fost inițiate pe acest segment (54 % din cauzele penale inițiate peart.165 CP) şi 74 
victime au suferit de TFU în scopul exploatării sexuale (35% din numărul total de 
victime înregistrate pe art.165 CP).Comparativ cu perioada anului 2014 se atestă o 
descreștere semnificativă atîtdin punct de vedere a victimelor identificate, cînd şi 
din perspectiva numerelor cauzelor penale identificate (a se vedea diagrama nr.3). 
 

 
 

Zonele geografice de destinaţie   
 
 În ceea ce priveștedestinațiile traficului, se confirmă ipoteza conform căreia 
acest tip de exploatare este cel mai răspândit şi divers - el fiind prezent în toate 



cele5 zone de destinație TFU identificate şi respectiv cuprinde cel mai mare număr 
de țări(a se vedea diagrama nr.4). 
 

 
 La fel ca și în anul precedent, predominantă în acest sens este zona 
Orientului Apropiat spre care se referă 35 victimeTFU (47% din numărul total de 
victime traficate în acest scop), însă de menționat este, că această zonă în anul 
curent, cuprinde 3 țări devenite deja destinații clasice, precum: Turcia (17pers.), 
EAU(12pers.), Ciprul de Nord (6pers.).Spre deosebire de anul 2014din rîndul 
țărilor de destinație, pentru acest tip de trafic a dispărut Libanul.  
 Zona UE, menține ferm poziția ocupată în anul precedent, cu 26 victime 
TFU identificate în anul curent, în comparație cu 24 victime identificate în 2014 și 
doar 5 victime identificate în 2013.  Țările precum Italia (9 victime), Grecia (6 
victime), Germania (4 victime), România (2 victime) își confirmă pozițiile de 
destinații clasice pentru zona UE. Totodată nu pot fi neglijate și destinațiile noi 
apărute, cum ar fi Franța cu 4 victime identificate și Belgia cu o victimă TFU 
identificată în scopul exploatării sexuale.  
 Acest fapt vine să confirme ipotezele (prognozele) menționate în Raportul 
CCTP pe anul 2014 privind popularizarea zonei UE ca destinațiea traficului de 
ființe umane, în contextul liberalizării regimului de vize. Ascensiunea TFU în scop 
de exploatare sexuală spre zona respectivă poate fi explicată prin explorarea de 
către infractori a regimului liberalizat de vize în spaţiul schengen de care 
beneficiază RM de la mijlocul lui 2014 în cumul cu gradul de vulnerabilitate a 
victimelor care le determină să accepte oferte cu grad sporit de risc fără a realiza 
consecințele negative fapt care pe final reduce din riscuri pentru infractori.  
 Zona statelor CSI de asemenea este o destinație importantă pentru 
exploatarea sexuală - 8 victime TFU (în 2014 fiind identificate 17 victime)au fost 
înregistrate în această zonă, la care se rezumă, la fel ca și în anul precedent,un 
singur stat- Federația Rusă.Este important de menționat faptul, că se menține 
tendința de descreștere a victimelor TFU exploatate sexual pe teritoriul Federației 
Ruse. Respectiv, această zonă pierde considerabil din pondere înregistrîndcca 11% 
din numărul total de victime traficate în acest scop (în comparație cu 18% în 2014 



și  39 % în 2013).  În același timp, Federația Rusă  se menține pe pozițiile de top 
ațărilor de destinație pentru victimele din Republica Moldova, traficate în alte 
scopuri.  
 Zona Orientului Îndepărtat este o destinație absolut nouă pentru victimele 
exploatate sexual. Astfel, fiind identificate 2 victime, fiind exploatate una în 
Cambogia și una în Thailanda. 
 Africa, la fel este o destinație nouă pentru victimele exploatate sexual, în 
anul de referință fiind identificate 3 victime (2 exploatate în Benin și una în Libia).   
 Victimele identificate în Benin şi Cambogia au fost traficate cu scop de 
exploatare sexuală, în locuințe private. Acestea au făcut uz de linia fierbinte anti-
trafic şi au apelat autoritățile de drept din RM pentru a solicita ajutor. În urma unor 
operațiunideclanșate de CCTP în cooperare cu partenerii externi (OIM, OIPC 
Interpol) victimele au fost eliberate din robie sexuală şi repatriate în RM (a se vedea 
diagrama nr.5). 
 

 
 
 
Profilul victime 
 
 În mare parte, profilul victimelor identificate, care au fost supuse exploatării 
sexualea rămas neschimbat în raport cu anii precedenți. Astfel, absolut toate 
victimele sunt de gen feminin (100%). Potrivit datelor analizate majoritatea 
victimelor sexual exploatatesunt femei tinere în vîrsta între 18-30 ani (cca 
82%), cca 13  %  - au vîrste cuprinse între 31 – 40 ani, iar în cazul a 5% din 
victime nu a fost posibil de stabilit vârsta exactă. 
 



 
 
 

În linii generale, profilul victimei se menține a fi același, unde de cele mai 
dese ori victima exploatării sexuale provine dintr-o familie social-vulnerabilă 
(săracă- fără surse de venit permanent,incompletă/fără un părinte sau cu mulţi copii 
în familie sau cu părinți alcoolici).Nivelul de educație nu depășește nivelul 
studiilor medii.Nu are o profesie, nu are un loc de muncă şi un salariu permanent. 

 

Aproximativ în perioada lunii iunie anului 2012, cet.M.A., născută în 1987, aflându-se într-un sat 
din raionul Anenii Noi, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale, fără consimţământul persoanei, 
acţionând împreună şi cu alte persoane nestabilite de către OUP, a recrutat prin înşelăciune şi abuz de 
poziţie de vulnerabilitate, datorită situaţiei precare a acesteia din punct de vedere a supravieţuirii 
sociale, pe cet. G.T., propunându-i plecarea în Dubay, la serviciul în calitate de servitoare într-un hotel, 
prin convingeri că va fi bine plătită.   

Ulterior, M.A. întru realizarea intenţiilor sale infracţionale, acţionând împreună cu alte persoane 
nestabilite de către OUP, a organizat transportarea cet. G.T.în ţara de destinaţie, suportând din cont 
propriu cheltuielile de drum din mun. Chişinău pînă la aeroportul din or.Kiev, unde pe numele acesteia a 
fost rezervat biletul avia cu direcţia Kiev-Dubay şi a însoţit-o pe aceasta pînă la aeroportul din or. Kiev.      

Ajungînd în aeroportul din or. Dubay, victima a fost întâlnită de o persoana neidentificată cu nume 
«Aziza», care i-a sechestrat paşaportul  şi a transportat-o într-un apartament nestabilit, unde ea a fost 
adăpostită şi impusă să acorde servicii intime la diferiţi clienţi de gen masculin, fără consimţământul ei, 
sub pretextul restituirii unei datorii a cărei mărime nu a fost stabilit în mod rezonabil, în sumă de 3000 
euro, care a fost transmisă lui M.A., pentru organizarea plecării acesteia în or. Dubay.  
În aşa fel cet.G.T. a practicat prostituţia, în scopul întoarcerii datoriei, aproximativ timp de o lună şi 
jumătate, după care a reuşit să fugă de sub controlul persoana neidentificată cu nume «Aziza», iar mai 
târziu a revenit acasă. 

 
 
Profilul traficantului 
 
 În cazul TFU în scop de exploatare sexuală, la fel ca și în anul precedent, 
deși cu o pondere mai mică, din punct de vederea genului traficanților,predomină 
femeile cu cca 54% (68 persoane) şi 46% (57 pers.) constituie bărbați(a se vedea 
diagrama nr.7). 



 
 

 
 

 Acest lucru poate fi explicat prin faptul, că probabil femeile-recrutori inspiră 
victimelor mai multă încredere. Femeile – traficanți mai des se ocupă nemijlocit de 
recrutare, organizarea transportării victimelor, cazarea lor şi respectiv întră mai 
mult în contact direct cu victimele/potențialele victime.Totodată ele nimeresc 
celmai des în vizorul organelor de drept. Per raport cu datele relevate în anii 
precedenți, se menține tendința de echivalare areprezentativității per gen. Acest 
fapt poate fi explicat prin amplificarea eforturilor de investigare cît mai complexă 
şi profundă a cazurilor de TFU în vederea relevării şi documentării principalilor 
figuranți (organizatorii, capii grupărilor criminale). 
 Ca şi în perioada precedentă, vârsta medie a traficanților femei este evident 
mai mică decît cea a bărbațilortraficanți. Astfel cca 68 % din traficanții de gen 
feminin sunt tinere cu vârste cuprinse între 18 – 30 ani, 28 % - sunt cu vârste mai 
mari de 30 de ani şi în cazul a 4 % -  nu se cunoaște/nu au fost definitiv identificate 
în cadrul urmăririlor penale.  
 În cazul traficanțilorbărbați 43 % au vârste cuprinse între 18-30 ani, 52 % - 
cu vârste de peste 30 ani şi restul 5 % - nu se cunoaște /nu au fost definitiv 
identificate în cadrul urmăririlor penale.  
 Analiza efectuată scoate în evidentă faptul că TFU în scop de exploatare 
sexuală denotă un grad sporit al caracterului organizat de desfășurare a 
activitățilorinfracționale. Din totalul de 13 Grupări Criminale Organizate 
specializate în trafic de ființe umane, 4 au ca direcție de activitate traficul de ființe 
umane în scop de exploatare sexuală.  
 Datele procesate în perioada de referință vin să susțină ipoteza înaintată în 
anul precedent privindinterdependența între rolul traficanților şi genul lor. 
Respectiv, partea feminină este mai mult implicată în activități de identificare a 
potențialelor victime, recrutarea lor şi efectuarea aranjamentelor ce ţin de 
documentație şi transportare. Pentru bărbaţi sunt caracteristice preponderent 



activități ce ţin de transportarea nemijlocită la locul de destinație, cazarea lor, 
exploatarea şi constrângerea victimelor. Totodată, este de menționat că printre 
traficanții de gen feminin, destul de frecvent se regăsesc foste victime ale TFU, 
care din anumite considerente se implică în această activitate criminală. Această 
implicare a victimelor este una mai mult impusă, acestea fiind fie manipulate 
psihologic,fie chiar impuse, astfel încît au normalizat această situație, iar decizia 
lor este de fapt o formă de supraviețuire. 
 
Recrutarea 
 
 Analiza metodelor de recrutare utilizate de traficanți la etapa de recrutare 
în cazurile de trafic cu scop de exploatare sexuală arată fără careva schimbări 
majore, în coraport cu anul 2014, traficanțiiutilizând în mod proporțional tehnicile 
bine cunoscute. Astfel, datele disponibile din perioada de referință denotă 
următoarea situație la capitolul respectiv: 
combinarea înșelăciunii şi abuzului de poziție de vulnerabilitate – cca 29% 
înșelăciunea– cca 34% 
abuzul de poziție de vulnerabilitate–cca 37 % (a se vedea diagrama nr.8). 
 

 
 

 
 Astfel, se mențin pe poziții modificările de situație, observate în anul 2014, 
din punct de vedere a ponderii de utilizare a metodelor menționate, în special cele 
de înșelăciune şi abuz de poziție de vulnerabilitate. Datele arată o ascensiune 
nesemnificativă înregistrată atît pentru abuzul de poziția de vulnerabilitate,  cît şi 
pentru metoda de înșelăciune, astfel diminuîndu-se procentual cazurile în care 



victimele au fost recrutate utilizîndu-se metoda mixtă (combinarea înșelăciunii şi 
abuzului de poziție de vulnerabilitate). Reprezentarea dată, scoate în evidentă 
faptul abuzului tot mai frecvent de poziția de vulnerabilitate a victimelor, or în 
cazul utilizării de sine stătător a metodei respective, în marea majoritate a cazurilor 
victimele cunosc scopul şi acceptă consecințele deplasării lor spre țările de 
destinație. Chiar şi în astfel de situații elementul recrutării este evident, întrucît 
situația socială deplorabilă în care se află victimele este pe larg utilizată şi abuzată 
de către traficanți pentru a „convinge” (deși convingerea duce mai mult spre o 
impunere indirectă) persoanele ce urmează a fi traficate.  
 

În perioada lunii aprilie 2015 cet.R.I. născut în 1972 şi S.E. născut în 1983 ambii locuitori ai or.Ungheni,  
urmărind scopul exploatării sexuale a cet. C.I. născută în 1987 locuitoare a  r-lui Ungheni abuzând de 
poziție de vulnerabilitate a acesteia au recrutat-o pe ultima la prestarea serviciilor sexuale in Italia. 
 
 Înșelăciunea, chiar dacă este într-o mică descensiune,rămîne a fi un element 
esențial în procesul recrutării, fie că este aplicată de sinestătător, fie că în 
combinație cu abuzul de poziție de vulnerabilitate. Datele acumulate însă 
demonstrează că cel puțin pentru exploatarea sexuală, înșelăciunea îşi schimbă 
consistența în dependență şi de modalitatea în care este aplicată. Astfel, în cazul 
cînd înșelăciunea este aplicată de sinestătător,recrutorii utilizează propuneri false 
de angajare în străinătate cu indicarea exactă a locului de muncă unde victima 
urmează să activeze.  
 

În perioada de timp decembrie 2014 - ianuarie 2015, persoana nestabilită de OUP pe nume 
„N.K.”, aflîndu-se pe teritoriul republicii Liban, prin înţelegere prealabilă cu persoana nestabilită pe 
nume „Pierre” şi alte persoane nestabilite de OUP, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale, fără 
consimţămîntul persoanei, prin înşelăciune, sub pretextul angajării la un lucru bine plătit în calitate de 
dansatoare, în procesul convorbirilor telefonice, le-au recrutat pe cetăţenele RM B.M. şi P.I., în vederea 
deplasării în or. Cotonou din Republica Benin. 

Ulterior, întru realizarea intenţiilor sale infracţionale, persoana nestabilită pe nume „N.K.”, 
aflîndu-se pe teritoriul Republicii Liban, împreună cu persoana nestabilită pe nume „Pierre” şi alte 
persoane nestabilite de OUP, au organizat transportarea cet. B.M. şi P.I. în or. Cotonou, achitîndu-le 
biletele avia cu ruta Chişinău – Moscova – Istanbul - Cotonou. 
La 14.01.2015 ajungînd în Republica Benin, or. Cotonou, cet. B.M. şi P.I au fost întîlnite de persoana pe 
nume „Pierre”, care a organizat transportarea ultimelor într-o casă din localitatea respectivă, unde sub 
pretextul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil au fost impuse la 
prestarea serviciilor sexuale contra plată diferitor bărbaţi, însă independent de voința făptuitorilor, cet. 
B.M şi P.I. nu au fost exploatate sexual pe teritoriul or. Cotonou şi cu participarea organelor competente 
ale Republicii Moldova, acestea au fost localizate de către autorităţile competente ale Republicii Benin şi 
repatriate în ţară. 
 
 În cazul în care înșelăciunea este combinată cu abuzul de poziție de 
vulnerabilitate, ea se rezumă doar la niștepropuneri ambigue de angajare în 
străinătate la muncă „bine plătită”.Deci, în cel de-al doilea caz, înșelăciunea are 
un caracter mai puţin exact, abuzul de poziție de vulnerabilitate fiind elementul 
determinant în metoda combinată de recrutare a victimelor. 
 

În perioada lunii decembrie 2014, cet. Z.V.  născută în 1993, aflându-se pe teritoriul Republicii 
Moldova, acţionând în comun acord cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, în 



scopul exploatării sexuale comerciale, prin înșelăciune, sub pretextul angajării la un lucru bine plătit şi 
prin abuz de poziţia de vulnerabilitate a victimei, datorită situaţiei precare a acesteia, din punct de 
vedere a supraviețuirii sociale, a recrutat-o pe cet. B.A. născută în1993.  

Ulterior, cet. Z.V., acționând în comun acord cu B.M. născut în 1982 şi cu alte persoane 
neidentificate de către organul de urmărire penală, întru realizarea intențiilor sale infracționale, la 
21.12.2014 au organizat transportarea cet.B.A. în or. Liuberţî, regiunea Moscova din Federația Rusă, 
pentru exploatare sexuală. 
Ajungând în or. Liuberţî, cet. B.A. a fost adăpostită într-un apartament, de unde periodic împreună cu 
alte fete, care tot anterior au fost recrutate în scopul exploatării sexuale comerciale de către persoanele 
nestabilite, a fost transferată către diferiți clienţi, fiind exploatată sexual până la 29.09.2015. 
 
 Analiza metodelor de recrutare / control la etapa de recrutate în corelație cu 
zonele de destinație a TFU în scopul exploatării sexuale arată cărecrutarea pentru 
zona statelor CSI se efectuează mai des prin metoda înșelăciunii (spre deosebire 
de anul precedent, în care a dominat combinarea înșelăciunii cu abuz de poziție de  
vulnerabilitate) – cca 62% din numărul victimelor identificate, urmată de metoda 
mixtă, înșelăciuneași abuzul de poziție de  vulnerabilitate – cca 25%, și respectiv 
abuz de poziție de vulnerabilitate - 13%. Înșelăciunea pentru zona respectivă se 
rezumă la propuneri false de angajare în câmpul muncii în calitate de vînzător, 
bucătar sau chiar lucrător în fabrică. În majoritatea cazurilor victimele au fost 
recrutate la locul de trai - în satul sau orașul natal. (a se vedea diagrama nr.9) 
 

 
 

Astfel se observă o schimbare absolută în raport cu anul precedent, metoda 
de recrutare prin înșelăciune, care în 2014 a deținut cea mai mică cotă, și anume 
12%, în anul 2015, a fost principala metodă de recrutare utilizată de către traficanți 
pentru zona CSI. Metoda abuzului de poziția de vulnerabilitatea a înregistrat o 
scădere în 2015 cu 10 puncte procentuale. Astfel, se poate constata faptul că, 
traficanții chiar dacă pun accent pe situația economico-financiară a victimelor, 
încearcă să creeze impresia unei angajării la o muncă legală.  

Pentru zona respectivă, la fel ca și în anul precedent, stabilirea contactului cu 
victima se efectuează preponderent, prin intermediulcontactului personalîn 



proporție de cca75 %, victimele fiind abordate directde către recrutor, urmată de 
recrutare prin telefon îmbinată cu contactul personal – 25 %.  

Contactul personal rămîne a fi principala metodă de abordare a victimei, prin 
comparație cu anii 2013 și 2014. Trebuie de remarcat faptul că, nu s-au atestat 
cazuri de recrutare a victimelor utilizînd spațiul virtual, metodă care a fost 
identificată în anul precedent.  

Recrutarea pentru zona Orientului Apropiat se efectuează preponderent 
prin înșelăciune – 52%, urmată de abuz de vulnerabilitate – 26%, şimetoda 
combinată (înșelăciune cu abuz de poziție de  vulnerabilitate)– 22 %. De remarcat 
este faptul, că înșelăciunea în cazul dat, preponderent se referă la propuneri false 
de angajare în sfera de distracții, de obicei - în calitate de dansatoare, chelner 
sau „la consumație” în cluburi de noapte. 

Ascensiunea metodei de înșelăciune este valabilă şi pentru zona Orientului 
Apropiat, astfel prin comparație cu anul trecut această metodă a devenit 
dominantă în locul abuzului poziției de vulnerabilitate. Acest fapt, indică încă o 
dată asupra unui fenomen organizat și încercarea traficanților de a crea impresia 
unei angajări legale.  

În ceea ce privește stabilirea contactului dintre recrutorşi victimă este 
remarcabil faptul că pentru Orientul Apropiat, îndeosebi pentru Ciprul de Nord, 
spre deosebire de celelalte zone de destinație, este caracteristică recrutarea 
victimelor prin intermediul rețelelor de socializare.  
 Dacă e să trasăm o comparație cu anii 2013 și 2014, observăm o ascensiune 
constantă pentru această tehnică de stabilire a contactului în momentul recrutării. 
Acest fapt poate fi explicat prin faptul că această modalitate de stabilire a 
contactului creează impedimente în identificarea recrutorului, iar traficanții fac uz 
de aceste posibilități ale tehnologiilor moderne.  
 Recrutarea pentru zona UE – se face preponderent prin abuzul de 
vulnerabilitate – 50 %  şi înșelăciune - 31 %, urmată de metoda combinată a 
înșelăciunii cu abuzul de poziția de vulnerabilitate – 19 %. Înșelăciunea în zona 
respectivă se rezumă mai mult la promisiune de angajare în calitate de bonă, 
chelneriță, dereticătoare, bucătar.  
 Potrivit datelor disponibile supuse procesării şi analizei, stabilirea contactului 
cu victima a fost stabilită în proporție de 61%prin intermediul contactului personal, 
victimele fiind abordate direct de către recrutor, urmată de recrutarea prin 
intermediul rețelelor de socializare – 31% şi în final recrutare prin intermediul 
anunțurilor publicitare (Makler) – 8%, astfel menținîndu-se trendul de trecere în 
zona on-line. 
 
Transportarea 
 
 Pentru transportarea victimelor TFU în scop de exploatare sexuală traficanții 
utilizează diferite tipuri de transport în funcție de zona geografică de destinație.  
(a se vedea diagrama nr.10) 



 
  
 Astfel, transportarea spre zona statelor CSIeste efectuată preponderent 
prin intermediul transportului rutier – 62 %, urmat de transportul feroviar – 38%, 
carevadate privind transportul aerian nu au fost stabilite, pentru zona CSI. 
Transportul rutier se rezumă la utilizarea autocarelor şi microbuzelor de rută. 
Cheltuielile de transport sunt suportate de traficanți prin procurarea biletelor la tren 
sau laautocarele/microbuzele de rută. 
 Se menține tendința observată în 2014, cînd traficanțiiîn cazul transportului 
rutier utilizează microbuzeleși autobusele, ne mai utilizând transportul personal sau 
închiriat în acest scop, fenomen stabilit în anul 2013.  
 Practic în totalitate victimele,transportate sprezona statelorCSI,traversează 
frontiera de stat în mod legal prezentând acte de identitate valabile ale cetățenilor 
Republicii Moldova.Ei nu au nevoie de viză. Preponderent se utilizează punctele 
traversării frontierei de stat în s.Vălcineţ, raionul Ocniţa- pentru transportul  
feroviar şi PTFOtaci, PTF Palanca, PTF Tudora şi segmentul Transnistrean- pentru 
traversarea pe cale rutieră.  
 Pentru transportarea victimelor în zona Orientului Apropiat, în principiu 
starea lucrurilor rămîne a fi practic identică cu situația din anul precedent. Se 
utilizează majoritar transportul aerian – 80%. Cifra respectivă se referă la cazurile 
cu zbor direct din Republica Moldova spre destinație, inclusiv cele cu escale (în 
dependență de destinație).O altă metodă de transportare este îmbinarea 
transportului aerian cu cel rutier prin care au fost transportate 20 %. Utilizarea 
transportul rutier pentru zona Orientului Apropiat nu a fost identificată. 
 Cea mai populară rută aeriană este Chișinău – Istanbul (zbor direct), unde 
Turcia poate fi țară de destinație finală, când victimele sunt supuse exploatării 
sexuale în Turcia, dar poate servi şi ca țară de tranzit. Toate victimele identificate 
în 2015 traficate în Cipru de Nord au fost transportate spre această țară pe cale 
aeriană pe traseul Chișinău – Istanbul – Ecran (Lefkosa).  
 În cazul victimelor transportate prinîmbinarea transportuluirutier cu cel 
aerian, în principiu s-a păstrat schema clasică.Victimele sunt transportate inițial 
spre or. Odessa, Ucraina, utilizându-se transportul rutier, fiind scoase din țară prin 



zona transnistreanăsau prin punctul traversării frontierei de stat îns.Palanca şi s. 
Tudora.Din Odessa ei decolează fie directspre destinație, fie ajung la destinația 
finală prin escală (prin Istanbul).  
 Transportarea victimelor spre zonă UE se face preponderent prin 
intermediul autocarelor de rută (77%), mai rar pe cale aeriană (23%).  
Spre deosebire de perioadele precedente, transportarea spre această destinație a 
devenit mult mai simplă datorită regimului liberalizat de vize, respectiv au dispărut 
anumiți factori de risc şi respectiv au fost reduse anumite cheltuieli.  
 Astfel, trebuie de menționat faptul că transportul victimelor pe cale feroviară a 
fost documentată doar spre zona CSI, în celelalte destinații lipsind un așa mod de 
transportare. Totodată, observăm o pondere tot mai mică a acestui mod de 
transportare pe an ce trece.  

 
 
 
 
 
 
 
Exploatarea 
 
 Analiza cauzelor TFU în scopul exploatării sexuale arată că durata 
exploatării victimelor variază în mod următor: 

- pînă la 3 luni - 20 %; 
- 3 – 6 luni – 24 % ; 
- 6 – 12 luni – 15 %     
- 1 – 2 ani – 10 % 
-  peste 2 ani – 2 % 
- exploatare prevenită – 27% 
- nu se cunoaște/nu a fost stabilit – 5 % 

 
 În 2015 s-a menținuttendința observată în anul precedent, tabloul avînd o 
cotație procentuală asemănătoare în ceea ce privește perioada de exploatare a 
victimelor traficului transnațional de persoane în scop de exploatare sexuală. În 
primul rînd, este îmbucurător faptul menținerii la o cotă înaltă a victimelor în cazul 
cărora exploatarea a fost prevenită (27% - 2015 ; 26% - 2014).  Prevenirea a avut 
loc în diferite etape astfel încît în privința acestor victime doar unele elemente 
(recrutarea, recrutare plus transportare, etc.) ale traficului au fost realizate, în 
dependență de etapa prevenirii.  
 Pentru destinații precum Federația Rusă, Turcia se profită de posibilitățile 
legale de ședere pe teritoriul statelor străine, care nu permit depășirea termenului 
de 3 luni (a se vedea diagrama nr.11). 
 
 



 
 

 În ceea ce priveștelocul/circumstanțele exploatării sexuale, pentru zona 
statelor CSI observăm o diferență în raport cu anul 2014, astfel în 2015 – 50% din 
victimele identificate au fost exploatate în locuințe private (apartamente, case 
particulare); urmândprostituția stradală cu 37%. În cazul unei victime exploatarea a 
fost prevenită, asta constituind cca 13%.  
 Pentru zona Orientului Apropiat datele despre locul/circumstanțele 
exploatării sexuale arată în felul următor: 

42 % - exploatate în cluburi/cazinouri; 
15 %  – exploatate în locuințe private; 
13 % – exploatate în hoteluri/bordeluri; 
25% - exploatarea a fost prevenită 
5%  - nu se cunoaște/nu a fost stabilit. 
 

 Pentru zona UE datele acumulate privind locul/circumstanțele exploatării 
sexuale a victimelor identificate în anul 2015, arată în felul următor:  

46 % - exploatare în bordeluri/hoteluri; 
15 % – exploatate în prostituție stradală; 
13 % – exploatate în locuințe private; 
22% - exploatarea a fost prevenită 
4 % - nu se cunoaște/nu a fost stabilit.   
 

Analizând locul exploatării sexuale ale victimelor în dependență de Zonele 
prestabilite, observăm că, în zona Orientului Apropiat lipsesc victimele prostituției 
stradale, fenomen observat în celelalte două zone. Totodată, aşa locaţii ca: bordel, 
cazinou, club nu au fost identificate în zona CSI, pe când în zona UE şi Zona 
Orientului Apropiat acestea ocupă o nișă importantă.  
 Metodele de control la etapa de exploatare rămîn a fi aceleași: datoria 
financiară, mărimea căruia nu este stabilită în mod rezonabil, confiscarea actelor de 



identitate, violența sau amenințarea cu aplicarea violenței periculoase pentru viaţă, 
amenințarea cu divulgarea informațieiconfidențiale, etc. În marea majoritate a 
cazurilor traficanții au utilizat combinarea metodelor de control menționate. 
 

În perioada lunii august a anului 2014,mai multe persoane neidentificate la 
moment de către organul de urmărire penală, avînd scopul exploatării sexuale 
comerciale, prin înșelăciune şi abuz de poziție de vulnerabilitate, au recrutat-o pe 
S.C. născută în 1995,locuitoare a unui sat din r-nul Dubăsari, să plece în 
Republica Cambogia, sub pretextul angajării la muncă în calitate de chelneriță. 
Astfel la 18.08.2014, persoane necunoscute au transportat-o pe ultima în 
Republică Cambogia, unde au adăpostit-o şi prin aplicare violenței fizice şi 
psihice, S.C., contrar voinţei sale, este impusă să acorde servicii sexuale, în scopul 
întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
III. TRAFICUL TRANSNAŢIONAL DE FIINŢE UMANE ÎN SCOPUL 
EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ ŞI SERVICII FORŢATE 
 
 Traficul în scop de exploatare prin muncă şi servicii forțate (în continuare - 
exploatare prin muncă) reprezintă un domeniu specific al fenomenului TFU în 
Republica Moldova, care a evoluat considerabil în ultimii ani. Ca amploare TFU în 
scopul exploatării prin muncă își menține tendința de apropiere spre indicii TFU în 
scop de exploatare sexuală. Din totalul cauzelor penale pe TFU din anul 2015, 
traficul în scop de exploatare prin muncă reprezintă cca 37 % din cauzele penale 
inițiate pe art.165 CP (45 cazuri), însă are o pondere mult mai mare la capitolul 
victime – în acest scop fiind identificate  104 de persoane traficate sau cca 50 % 
din numărul total de victime înregistrate pe art. 165 CP. 

 
Zonele geografice de destinație 
 
 Din punctul de vedere al destinațiilor, în perioada de referință traficul de 
ființe umane în scop de exploatare prin muncă a suferit unele schimbări 
comparativ cu anul precedent. Chiar dacă numărul victimelor identificate în acest 
sens şi ponderea lor în numărul total al victimelor s-a păstrat la același nivel, atît 
lista țărilor de destinațiecît și zonele de destinație s-au diversificat. Zona statelor 
CSI rămîne a fi predominantă pentru acest tip de exploatare, ba chiar mai mult, 
numărul victimelor identificate fiind considerabil în creștere, cu 91de victime 
identificate în acest sens în comparație cu 69 victime în 2014. Federația Rusă 
rămâne a fi principala țară de destinație (cu un decalaj uriașfată de celelalte 



destinații) pentru TFU în scop de exploatare prin muncă, cu o pondere de  84,6 % 
(88 victime) din totalul victimelor exploatate în acest scop în afara RM. Trei 
victime au fost exploatate pe teritoriul Ucrainei. 
 Zona UEare o tendințăușoară de creștere, astfel fiind identificate 10 victime 
traficate spre această destinație (în 2014 – 7 victime). Ascensiunea poate fi 
explicată prin posibilitățile legale sporite de circulație şi călătorie obținuteîn urma 
liberalizării regimului de vize, astfel fiind minimalizate riscurile şi costurile de 
transportare. 
 Orientul Apropiat, în anul de referință, este reprezentat prin regiunea 
autoproclamată a Abhaziei, care oficial este în componența Georgiei. Astfel, fiind 
identificată o victimă a TFU exploatată prin muncă în zona geografică a Orientului 
Apropiat.  
 Orientul Îndepărtat, care este destinație nouă pentru victimele TFU, este 
reprezentată prin China, țară care a fost destinația a 2 victime exploatate prin 
muncă (a se vedea diagrama nr.12). 

 

 
 

 
În perioada de timp august 2014 - martie 2015, cet. G.C. născută în1992, acţionând împreună şi de 
comun acord cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, aflându-se pe teritoriul RM, 
prin înşelăciune, urmărind scopul exploatării prin muncă şi servicii forţate, sub pretextul angajării la un 
loc de muncă bine plătit, în cluburi de noapte sau alte locuri de agrement în calitate de dansatoare, 
implicând în activitatea criminală o persoana juridică, au recrutat şi transportat în Republica Populară 
Chineză, pe cetăţenii B.A. născută la 1996; B.L. născută la 1994 şi alte persoane.  
În ţara de destinaţie, cet. G.C., acţionând împreună şi de comun acord cu alte persoane nestabilite de 
organul de urmărire penală, folosindu-se de poziţia de vulnerabilitate a victimelor, manifestată prin 
aflarea ultimilor pe teritoriul altui stat, fără acte de identitate şi mijloace necesare pentru existenţă, i-au 
adăpostit în încăperi nestabilite, după care au angajat în calitate de dansatoare pe B.L. la un aquaparc, 
iar pe B.A. într-un club de noapte, unde ultimele au activat, nefiindu-le achitate salariile promise pentru 
aceste servicii. 
 
 
Profilul victimei 



 
 Exploatarea prin muncă de rînd cu exploatarea în scopul antrenării în 
activități criminale sunt domeniile în care preponderent victime devin 
bărbații.Astfel, victimele de gen masculin domină clar cu o pondere de cca 62,5% 
(65 pers.– bărbați) şi respectiv 37,5 %  (39 pers. – femei)(a se vedea diagrama nr.13).  
 

 
 

 
 
 Majoritatea victimelor, supuse exploatării prin muncă provin din mediul 
rural, cu o situație materială precară şi fără un loc de muncă permanent. Vîrsta 
victimelor nu joacă un rol determinant în selectarea acestora în scop de ulterioară 
exploatare, important e să fie apt de lucru. Astfel, la fel ca şi în anul precedent, se 
observă că o diferență între cotele dintre victimele cu vîrstele cuprinse între 18 – 
30 ani şi 31 – 50 ani, practic nu există, în sumă acestea alcătuind cca 84%.  
Victimele cu vîrste de peste 50 ani constituie 12 %, iar în cazul a 4 % din victime 
nu a fost posibil de stabilit cu exactitate vîrsta acestora. 
( a se vedea diagrama nr.14). 
 



 
  
  
 
 
Profilul traficantului 
 
 În procesul investigării cazurilor de TFU cu scop de exploatare prin muncă, 
au fost stabiliți  62 de infractori / traficanți, în care cei de gen masculin domină 
clar cu o pondere de 77% (48 persoane) şi respectiv doar 23 % (13 persoane) 
pentru traficanții de gen feminin. În cadrul unor cauze penale nu au fost 
deocamdată identificațitraficanții, în prezent fiind realizate măsurile speciale de 
investigație întru stabilirea identității acestora.  
 Ca şi în 2014 este vorba în mare parte despre foștimigrați de muncă, cu 
experiență în domeniu, care au hotărât să obțină avantaje financiare de pe urma 
angajării neoficiale în străinătate a concetățenilor săi. 

 
Recrutarea 
 
 Analiza metodelor de recrutare utilizate de traficanțiîn cazurile de trafic în 
scop de exploatare prin muncă denotă unele diferențe celei din anul 2014. În 2015 
a apărut o metodă de recrutare net predominantă, şi anume înșelăciunea, această 
practic dublîndu-se ca pondere. Totodată avem o scădere spectaculoasă pentru 
metoda combinării înșelăciunii şi a abuzului de poziție de vulnerabilitate.   
Astfel, informațiile acumulate în perioada de referință denotă următoarea situație: 
înșelăciunea – 80% 
abuzul de poziție de vulnerabilitate – 17,8 % 
combinarea înșelăciunii şi abuzului de poziție de vulnerabilitate (mixtă) – 
2,2% 
(a se vedea diagrama nr.15) 



 
 

 
 
 În ceea ce privește utilizarea metodelor de recrutare a victimelor pentru 
zona statelor CSI, în cazurile de trafic cu scop de exploatare prin muncă, întîietate 
dețineînșelăciunea cu o pondere de 79,4 %, urmată de abuz de poziție de 
vulnerabilitate cu 18 % şi în final combinarea înșelăciunii şi abuzului de 
poziție de vulnerabilitate cu o pondere de 2,6 %.  
 Recrutarea victimelor  TFU în scop de exploatare prin muncă spre zona UE 
a fost efectuată în mare parte prin metoda înșelăciunii, cu o pondere de 80%, şi 
respectiv 20% din victime traficate spre zona UE au fost recrutate prin abuzului de 
poziție de vulnerabilitate. Metoda combinată lipsînd spre zona UE.  
 Înșelăciunea în cazul exploatării prin muncă rămîne a fi una tipică, ca şi în 
anii precedenți se rezumă la promisiuni false referitor la mărimea salariului, 
condiții de muncă şi de trai. De obicei recrutorii promit salarii mari în străinătate, 
condiții de muncă şi de trai - favorabile. Ulterior însă plățile fie că nu 
corespundeau celor promise inițial, fie că nu erau deloc achitate, sub pretextul 
existenței unor datorii fictive şi exagerate a muncitorilor față de 
angajator/exploatator (inventate de cei din urmă).  
 La recrutare, în cazul TFU în scop de exploatare prin muncă, rămîne a fi 
valabilă afirmația precum că, majoritatea victimelor traficate au fost abordate 
direct – prin contact fizic a victimelor de către recrutori. Există desigur şi unele 
excepții, acestea ne influenţînd semnificativ tabloul general. Totuşi, urmează a fi 
menționat că în cazul a 14 victime nu se dispune de informație privind modalitatea 
de stabilire a contactului dintre recrutor şi victimă.  



 În principiu, datele la care s-a făcut referință mai sus denotă specificul şi 
natura acestui tip de trafic. Astfel majoritatea victimelor fiind în căutarea de un 
lucru stabil, preferențial în străinătate, fie apelează la anunțurile publicitare, fie 
interacționează cu persoane cunoscute sau recomandate de cunoscuți care au 
experiență de muncă peste hotare şi respectiv au relațiile şi cunoștințele necesare 
astfel încît să profite de încadrarea în cîmpul muncii a conaționalilor.   
 
Transportarea 
 Transportarea în zona statelor CSI are loc în mare parte prin intermediul 
transportului rutier, cca 70% din victime fiind transportate anume prin această 
metodă, restul revenind transportului feroviar 17% şi respectiv transportul aerian 
10%. În cazul a 3% din victime traficate în scopul exploatării prin muncă în zona 
CSI, nu a fost posibil de stabilit modul de transportare.  
 În zona UE toate cele 10 victime traficate în scopul exploatării prin 
muncăau fost transportate cu transport rutier (rute internaționale). Victima 
identificată în Orientul Apropiat, la fel, a fost transportată pe cale rutieră.   
Cele 2 victime exploatate în Orientul Îndepărtatau fost transportate pe cale 
aeriană. 
( a se vedea diagrama nr.16). 
 

 
 

 
 
 Victimele, traficate în acest scop traversează frontiera de stat în mod legal 
prezentând acte de identitate valabile ale cetățenilor Republicii Moldova.  

 
Exploatarea 
 
 În perioada de referință, domeniile de exploatare au devenit mai diverse în 
dependență de zonele de desinatei identificate în acest scop. Astfel zona UE a 



devenit mai mult o regulă decît o excepție, zona statelor CSI nu mai este unica 
zonă. Exploatarea prin muncă în zona statelor CSI se efectuează preponderent în 
aşa domenii ca agricultură, construcții, menaj ( a se vedea diagrama nr.17). 
 

 
 

 În comparație cu anul 2014, pentru zona CSI, situația din punctul de vedere 
al domeniului de exploatare prin muncă, a suferit unele schimbări. Agricultura ne 
mai fiind deja un domeniu preponderent.  
 Astfel, în domeniul agriculturii au fost exploatate cca 40% din victimele 
exploatate prin muncă. Domeniul agriculturii este unicul domeniu în care femeile 
sunt exploatate în egală măsură cu bărbaţii.  
 Domeniul construcțiilor, în anul 2015 a obținut o cotă egală cu cel al 
agriculturii,în acest sens atestîndu-se tot cca 40%, fiind practic totalmente dominat 
de bărbați, Totodată, alte 18 persoane sau 20% victimelor exploatate prin muncă 
au fost supuse exploatării în diferite magazine, în condiții casnice, etc.  
 

În luna noiembrie 2014 cet. M.I.  acţionînd împreuna şi de comun acord cu alte persoane necunoscute pe 
teritoriul RM  prin inselaciune urmarind scopul exploatarii prin munca sub pretextul angajării la un loc 
de muncă bine plătit au racoltat-o si au transportat-o in Federatia Rusă pe cet. G.L. locuitoare a  
raionului Ungheni. 
În ţara de destinaţie cet. M.I  folosindu-se de vulnerabilitatea victimei manifestată prin aflarea acesteia 
pe teritoriul altui stat fară acte de identitate şi fară surse de existenţă a adapostit-o intr-un cămin unde 
ultima a fost exploatată la diferite munci agricole timp de circa 7 luni de zile in Federatia Rusă în s. 
Novonadejinsk. 
În luna iunie 2015 cet G.L.  a reuşit să fugă de sub supravegherea persoanelor şi să revină in RM  în 
baza titlului de călătorie eliberat de Ambasada Republicii Moldova la Moscova 

 
 

 Zona UE devenind deja mai mult o regulă decît excepție,  cu 10 victime 
identificate exploatate în domenii precum: servicii hoteliere şi agricultură. În cazul 
unei victime nu a fost posibilă de stabilit cu exactitate domeniile/sferele în care 
acestea au fost supuse exploatării. 



 
Începînd cu luna ianuarie 2015 şi în prezent cet. B.V., aflîndu-se în mun. Chişinău, împreună şi prin 
înţelegere prealabilă cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, avînd intenţia comiterii 
traficului de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă, sub pretextul angajării la lucru în diferite 
hoteluri din Germania, cu un salariu lunar de 1000 de euro, le-a recrutat pe cet. T.O.,  M. N. şi alte 
persoane nestabilite de organul de urmărire penală, pentru ce ultimii urmează să achite suma de 1000 de 
euro fiecare. 
Ulterior,  T.O., M.N. şi alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, deplasîndu-se din 
mijloace băneşti proprii în Germania, au fost întîlnite de către o persoană nestabilită de organul de 
urmărire penală pe nume “Elena”, care acţionînd împreună şi prin înţelegere prealabilă cu B.V., le-au 
implicat pe primele la diferite lucrări hoteliere, iar ulterior nu le-au remunerat conform promisiunilor de 
salarizare făcute iniţial la etapa de recrutare, sub pretextul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu 
este stabilită în mod rezonabil precum şi  inventînd alte diferite motive neîntemeiate. 
 
 Metode de control utilizate la etapa de exploatare prin muncă pentru ținerea 
victimelor în această situație, rămîn a fi metodele clasice de confiscare a 
documentelor, amenințări cu aplicarea violenței sau chiar aplicarea ei, înșelăciunea 
prin promisiuni îndelungate privind unele aspecte ale remunerării. 

 
 
 

IV. TRAFICUL TRANSNAŢIONAL DE FIINŢE UMANE ÎN SCOPUL 
EXPLOATĂRII ÎN CERŞIT 
 

În 2015, la fel ca şi în anul precedent, au fost inițiate11 cauze penale pe 
trafic cu scop de exploatare în cerșit pe art.165 CP, ce constituie 9% din trotatul 
cauzelor penale inițiate şi au fost identificate 24 de victime ceea ce constituie cca 
11,5 % din numărul total de victime înregistrate pe art.165 CP. În acest context, 
trebuie de menționat faptul că atît numărulinfracțiunilor înregistrate cît și numărul 
victimelor identificate a rămas identic cu cel din anul precedent. 

 
Zonele geografice de destinaţie   
 Traficul cu scop de exploatare în cerșit rămîne a fi răspîndit numai în zona 
statelor CSI. Principala țară de destinație pentru victimele TFU exploatate în 
cerșit a fost  Federația Rusă cu o pondere de cca 96 %  din totalul victimelor 
supuse acestei forme de exploatare. Ucraina îşi reconfirmă statutul de destinație 
pentru acest tip de trafic şi spre deosebire de anul 2014 înregistrează o descensiune 
cu o singură victimă identificată în perioada de referință (4 victime identificate în 
anul 2014). 
 

 
Profilul victimei 
 Din totalul victimelor TFU supuse exploatării în cerșit, victimele de gen 
feminin au o pondere de cca 60 % în raport cu 40 % pentru victimele de gen 
masculin. Ca şi anul precedent gradul persoanelor cu handicap fizic este unul mic, 
majoritatea fiind persoane fizic sănătoase.  



 La fel ca şi în anii precedenți, analiza arată că, victimele traficate în scop de 
exploatare prin cerșit, au o vîrstă medie relativ tînără, astfel încît peste 65 % din 
acestea au vîrste de pînă la 30 ani. Victime ce au vîrste de peste 50 de ani nu au 
fost stabilite (ase vedea diagrama nr.18). 

 

 
Profilul traficantului 
 Este necesar de menționat că în procesul investigării cazurilor de TFU cu 
scop de exploatare în cerșit, au fost stabiliți şi identificați30 de infractori / 
traficanți din care 11 persoane de gen feminin şi 19 persoane de gen masculin.  
 La acest capitol este de menționat gradul activ de implicare în trafic a 
clanurilor de romi, pentru care este specific implicarea mai multor membri ai 
familiei şi perioadele lungi de exploatare a victimelor. Astfel din 
traficanțiiidentificați o pondere de cca 87% (26 persoane) o dețincetățenii de etnie 
romă.  

 
Recrutarea 
 În general, în ceea ce privește metoda de recrutare a victimelor, în cazurile 
de trafic cu scop de exploatare în cerșit predomină clar abuzul de poziție de 
vulnerabilitate cu o pondere de cca 48%, urmată de combinarea înșelăciunii şi 
abuzului de poziție de vulnerabilitate, care constituie cca 34 % şi în final 
înșelăciunea cu o pondere de cca 18%.  
 Înșelăciunea în cazul exploatării prin cerșit se rezumă preponderent la 
promisiuni false de angajare la lucruri bine plătite fără a se acorda careva infamații 
detaliate privind locul exact al angajării. Doar în cazul a 40 % din victimele 
recrutate cu utilizarea înșelăciunii (separat şi combinată) a fost comunicată 
„calitatea” (de obicei vînzător/realizator/în construcții) în care urmează să fie 
angajat, fără alte date detaliate.  
 În ceea ce privește stabilirea contactului/interacțiunea dintre traficanţi şi 
victime, situația a rămas identică cu cea din anul precedent. Astfel, 96 % din 
victime fiind abordate prin contact direct personal/fizic, şi doar cca 4 % din 



victime (o persoană) au fost recrutate prin telefon. Aceste date vin să susțină 
aspectul gradului sporit de vulnerabilitate specific victimelor TFU în scop de 
exploatare prin cerșit, astfel încît marea majoritate din acestea nu posedă telefoane, 
computere şi respectiv nu utilizează posibilitățile oferite de tehnologiile 
informaționale moderne.    
 
Transportarea 
 
 Transportarea are loc în mare parte prin intermediul transportului rutier, cca 
77 % din victime fiind transportate anume prin acest tip de transport, 23 % îi 
revine transportului feroviar. În 2015 victime transportate aerian nu au fost 
identificate (paradoxal în 2014, în premieră au fost identificate 7 victime).  
 Victimele, traficate în scop de exploatare prin cerșit, traversează frontiera de 
stat în mod legal prezentând acte de identitate valabile ale cetățenilor Republicii 
Moldova. Ei nu au nevoie de viză.  
 Cheltuielile de transport şi pentru perfectarea documentelor de identitate, 
necesare pentru călătorie, sunt practic în totalitate suportate de către traficanți.  
 
 
 
 
 
Exploatarea 
 
 Exploatarea în cazul TFU în scop de exploatare prin cerșit se rezumă la 
impunerea victimelor să cerșească în locuri publice aglomerate (străzi principale, 
treceri subterane, metrou, gări, etc.). Pentru acest tip de exploatare este specific 
faptul că victimele sunt în continuă mișcare, schimbînd des locațiile/orașele.  
 Controlul asupra victimei este în principiu realizat prin aceleași metode 
clasice: datoria financiară, mărimea căruia nu este stabilită în mod rezonabil, 
confiscarea actelor de identitate, violenta sau amenințarea cu aplicarea violenței 
periculoase pentru viață. Totuși, în comparație cu alte tipuri de exploatare, pentru 
această categorie de victime este caracteristic o utilizare mai frecventă a violenței+ 
fizice. 
 

În perioada de timp 2014 – pînă în prezent, persoane necunoscute organului 
de urmărire penală pe nume „Vanea” şi „Gicu”, acţionînd de comun acord şi prin 
înţelegere prealabilă cu persoane neidentificate de organul de urmărire penală, 
urmărind intenţia comiterii infracţiunii de trafic de fiinţe umane în scop exploatare 
pentru cerşetorie prin înşelăciune, manifestată prin promisiuni prealabile de 
angajare la muncă în domeniul construcţiei pe teritoriulFederaţiei Ruse cu un 
salariu bine plătit şi profitînd de poziţia de vulnerabilitate a persoanei, exprimată 
prin situaţia precară din punct de vedere al supravieţuirii sociale, au recrutat, 
transportat şi adăpostit pe teritoriul or. Kazani dinFederaţia Rusă, pentru 
practicarea cerşetoriei, pe cet.S.T., B.E., H.D., T.O. şi alte persoane. 



Victimele au fost transportate în Federaţia Rusă  pe cale rutieră prin PTF Otaci-
Moghilev-Podolisc, victimele au fost adăpostite în or. Kazani. Cerşitul l-au 
practicat pe străzile oraşelor menţionate în perioada de timp mai 2014 – ianuarie 
2015. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. CARACTERISTICI TRAFICULUI DE COPII 
 

În 2015, au fost înregistrate 38 infracțiuni de trafic de copii, în rezultatul 
cărora au suferit 67 victime-minori (56 fete şi 11băieți). Copii traficați au fost 
supuși diferitor forme de exploatare în exteriorul şi interiorul țării. 

În comparație cu anul precedent se observă o creștere semnificativă a 
numărului de victime (26 victime minore identificate în 2014). Creșterea 
spectaculoasă a traficului de copii intern şi descendența considerabilă a victimelor 
minore traficate în exterior, se poate datora consolidării eforturilor organelor de 
drept în vederea relevării cazurilor  de implicare a minorilor în activități relativ noi 
de prestare a serviciilor sexuale, precum masajul erotic sau video-chaturile. 
(se vedea diagrama nr.19) 
 
 



 
 
 

Descreșterea numărului de victime traficate în exterior se bazează pe 
descendența semnificativă înregistrată în principala țară de destinațieFederația 
Rusă, precum şi dispariția unor destinații. În ceea ce privește tipurile de 
exploatare, unica modificare semnificativă încomparație cu perioada precedentă 
este creșterea vertiginoasă a numărului de victime identificate în scop de 
exploatare prin muncă (19 victime identificate în comparaţie cu 4 victime 
identificate în 2014). Îndeosebi, această creştere se datorează cazurilor de trafic de 
copii în scop de exploatare prin muncă în interiorul ţării (vezi diagramele nr.20 şi 
nr.21). 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 În ceea ce priveștetraficul extern de copii, putem constata că 3 copii - 
victime au fost identificate (1 fată şi 2băieți). Federația Rusă este principală țară 
de destinație – au fost înregistrați2 copii (băieți) traficați, unul exploatat prin 
muncă şi altul prin cerșit, urmată de Italia – 1 fată exploatată sexual. Copii au fost 
scoși din ţară legal, cu acordul notarial al părinților, care au fost convinși de 
traficanți prin înșelăciune şi abuz de poziția de vulnerabilitate. Deși îşi menține 
statutul de principala țară de destinație pentru traficul extern de copii, Federația 
Rusă are o tendință de descreștere considerabilă înregistrată deja pentru al treilea 
an consecutiv (2 victime în 2015, 4 victime în 2014, 11 victime în 2013). 
 Totodată, Italia se menține ca țară de destinație pentru victime minore 
traficate în cop de exploatare sexuală, deși cu un număr în descreștere de victime 
înregistrate (3 victime în 2014 VS 1 victimă în 2015).  
 În principiu, dinamica înregistrată în 2015 a fost prevăzută de prognozele 
făcute în Rapoartele „Monitorizarea situației în domeniu traficului de ființe 
umane - analiza stării și dinamicii infracționale pentru anul 2013 și 2014” 

 
Visavis de corelația dintre scopul traficării externe a copiilor şi genul lor,  

putem constata că în traficul extern de copii cu scop de exploatare sexuală a fost 
implicat numai un copil, de gen feminin. În traficul extern de copii cu scop de 
exploatare  prin muncă şi în cerşit au fost implicați 2 copii, ambii de gen masculin, 
spre deosebire de anul 2014, cînd au fost identificate victime de ambele genuri, în 
cerșit, desigur fiind implicate victime de vîrste mai fragile.  

 
În perioada ianuarie – februarie 2013 cet. N.V în comun acord şi împreună cu N.E.  şi alte 

persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul exploatării prin muncă, aflîndu-se 
într-un sat din raionul Rezina, prin înşelăciune şi abuz de poziţie de vulnerabilitate, sub pretextul 
angajării la un serviciu bine plătit în Federaţia Rusă, au recrutat minorul N.D., născut în 1995. 

La data de 10.01.2013, minorul N.D., a fost adăpostit la domiciliul soţilor N.V.  şi N.E.  într-un sat 
din raionul Floreşti şi la data de 11.01.2013, ultimii i-au organizat transportarea acestuia spre Federaţia 



Rusă, însă la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, acesta a fost stopat din motivul că fiind 
minor nu era însoţit de unul din părinţi. 

În aceiaşi perioadă de timp minorul N.D., fiind influenţat de N.V. a convins-o pe mama sa N.S. să-i 
perfecteze o declaraţie pe numele lui G.I. prin care ar permite ultimului însoţirea feciorului său la 
deplasarea peste hotarele Republicii Moldova. 
Astfel, în luna ianuarie 2013, cet.  N.V. i-a organizat transportarea minorului N.D.  în localitatea 
Agronom, r-nul Lebedeanîi, regiunea Lipeţk din Federaţia Rusă, unde minorul a fost întîlnit şi adăpostit 
de către cet. B. A., care sub pretextul înregistrării şederii legale pe teritoriul Federaţia Ruse, i-a 
sechestrat paşaportul şi prin înşelăciune l-a exploatat prin muncă, la diverse lucrări agricole timp de 
două luni, fără achitarea salariului promis. 

 
Vorbind despre traficul intern de copii, atestăm o creștere vertiginoasă a 

numărului de victime minore înregistrate – 64 de copii (15 victime identificate în 
2014). Au fost identificate doar două scopuri de exploatare, fiind vorba de 
exploatare sexuală şi exploatare prin muncă, spre deosebire de anul precedent 
victime minore exploatate prin cerșit în Republica Moldova nu au fost identificate. 
În schimb avem atestată o creștere în cazul victimelor exploatate sexual – 47 
victime minore (în 2014 – 11 victime-copii). La fel, şi la capitolul victime minore 
exploatate prin muncă pe teritoriul Republicii Moldova avem atestată o creștere 
impresionantă – 17 copii (în 2014 – 1 victimă).   

La capitatul genul victimelor, constatăm faptul că absolut toate victimele 
minore identificate exploatate sexual sunt de genul feminin. În cazul victimelor 
minore exploatate prin muncă echilibrul procentual este practic menținut la egal, 
fiind vorba despre 47% victime minore de gen feminin la 53% de gen masculin.    

În confirmarea ipotezelor lansate în Raportul anterior, numărul victimelor 
minore exploatate sexual comercial, prin antrenarea acestora în prestare serviciilor 
de „masaj erotic” şi video-chat, este în creștere. Astfel cca 13,24 % din totalul 
minorilor exploatați sexual pe intern au prestat servicii de acest gen. 

 
La începutul lunii ianuarie 2015, C.Z., acționând de comun acord cu F.I. şi alte persoane 

nestabilite, urmărind scopul traficului de copii în vederea exploatării sexuale comerciale în 
prostituție, aflându-se în mun.Chișinău cunoscând despre faptul că minora Ţ.D. născută în 1997, 
activează  la prestarea serviciilor sexuale online la un web chat din mun. Chișinău, precum şi faptul 
că acesta este în relații de conflict cu părinții,  folosindu-se de starea de vulnerabilitate a ultimei  
manifestată prin lipsa unui loc de trai în mun. Chișinău, precum şi lipsa resurselor financiare 
nesecare pentru existență, prin înșelăciune i-au promis ultimei un lucru bine plătit în domeniul 
masajului erotic. Ulterior, C.Z. acționând de comun acord cu F.I. şi alte persoane nestabilite  au  
adăpostit-o pe Ţ.D. pe mai multe adrese din mun. Chișinău, unde ultima a fost exploatată sexual 
comercial în prostituție timp de aproximativ o lună de zile, cu încasarea unei taxe de 600 de lei de la 
fiecare client  pentru serviciile acordate de către ea. 
În continuare, în perioada de timp februarie – mai 2015, C.Z., acționând de comun acord cu B.G. şi 
alte persoane nestabilite, urmărind scopul traficului de copii, în vederea exploatării sexuale 
comerciale în prostituție, aflîndu-se în mun. Chișinău folosindu-se de starea de vulnerabilitate a 
minorelor Ţ.D. născută în 1997 şi S.I. născută 1998, cunoscând că minorele sunt în relații  de conflict 
cu părinții şi  folosindu-se de starea de vulnerabilitate a acestora  manifestată prin lipsa unui loc de 
trai în mun. Chișinău şi lipsa resurselor financiare,  prin înșelăciune le-au promis un lucru bine plătit 
în domeniul masajului erotic. Victimele au fost exploatate sexual comercial în prostituție timp de 
aproximativ două luni de zile, cu încasarea unei taxe de 600 de lei de la fiecare client. 

 
 

 



Victimele-copii traficate, preponderentprovin din familii social-economic 
vulnerabile, lipsiți de îngrijirea reală şi control eficient al părinților, fapt care 
facilitează şi sporește gradul lor de vulnerabilitate şi normalizare a abuzurilor şi 
violențelor comise împotriva lor.  
 Pentru recrutare de obicei traficanții abordează părinții copiilor direct sau 
prin intermediul acestora, profitând de poziția de vulnerabilitate a lor, iar 
aceștiaștiu din start în ce fel de activități urmează să fie antrenați copii lor. În ceea 
ce privește metoda de recrutare, spre deosebire de recrutarea maturilor, apare abuz 
de putere – 6% din victime, predomină în cazul traficului de copii abuzul de 
poziție vulnerabilitate – 56%, urmat de metoda combinată  a înșelăciunii şi 
abuzului de poziție de vulnerabilitate – 20% şi  înșelăciunea – înregistrează 
18% .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. SPECIFICUL TRAFICULUI ÎN INTERIORUL ŢĂRII 
 
 În 2015 au fost înregistrate 56infracțiuni de trafic intern, în rezultatul 
cărora 97 victime (33 adulți şi 64 copii) au fost supuse exploatării în interiorul 
Republicii Moldova. Întrucât trăsături specifice ale traficului intern de copii au fost 
analizate în capitolul IV al prezentului Raport, în acest capitol sunt analizate numai 
cauze traficului intern de adulți(a se vedea diagrama nr.22). 
 

 
 



 
 Reieșind din datele disponibile şi prin comparație cu anul precedent, putem 
constata că traficul de ființe umane în interiorul țării nu a suferit schimbări 
radicală, deși numărul victimelor a crescut vertiginos. Principalul scop al traficului 
intern rămîne a fi exploatarea sexuală cu 16 victime identificate (9 victime în 2014) 
în acest sens, urmat de exploatarea prin muncă cu 13 victime identificate, 
exploatarea prin cerșit cu 3 victime identificate şi o victimă identificată exploatată 
în scop de antrenare în activități criminale.  
 Astfel, exploatarea prin muncă, revine la cifrele înregistrate în anul 2013, 12 
victime identificate.  
 Urmează a fi menționat faptul, că este pentru al doilea an consecutiv, cînd 
sunt identificate victime exploatate în scop de antrenare în activități criminalepe 
teritoriul Republicii Moldova, acest fenomen este alarmant ( a se vedea diagrama 
nr.23). 
 

 
 

 
 Reprezentativitatea per gen denotă următoarele: 20 victime sunt de genul 
feminin, ce constituie cca 60%, şi respectiv 40%, sau 13 victime sunt de gen 
masculin.  Victimele exploatate sexual, sunt în exclusivitate femei. Totodată, au 
fost identificate 2 victime de gen feminin exploatate prin cerșit (ce constituie cca 
66%), şi de asemenea 2 exploatate prin muncă. În cazul exploatării prin muncă, 
predominant este numărul victimelor de gen masculin, şi anume 11 victime (ce 
constituie cca 85%).  
 În ceea ce privește metoda de recrutare predominantă rămâne a fi 
combinarea înșelăciunii şi abuzului de poziție de vulnerabilitate cu cca 48%, 



urmată de înșelăciune – cca 30%,  abuzul de vulnerabilitate – cca 18% şi respectiv 
amenințare cu violenta –cca 4%.  

 
În perioada anilor 2008-2015, cetăţenii S.O., a.n. 1975, C.M., a.n. 1978, N.S., a.n. 1976, L.H.M., a.n. 
1968 şi alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, implicînd în activitatea criminală o 
persoana juridică  şi anume un cult religios „B.U.”, organizîndu-se în prealabil pentru a comite una sau 
mai multe infracţiuni, acţionînd în cadrul unui grup criminal organizat, împărţind rolurile între ei, 
urmărind scopul exploatării prin cerşetorie şi prin muncă, prin înşelăciune, invocînd ca bază valori 
spirituale şi religioase, abuz de poziţie de vulnerabilitate, manifestată prin situaţia precară din punct de 
vedere al supravieţuirii sociale şi credulitate sporită, i-au recrutat pe cet. C.V., R.O., G.A. şi alte 
persoane, care atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi fiind transportaţi în alte state, prin aplicarea 
violenţei psihice nepericuloase pentru viaţa şi sănătatea persoanei, cerşeau în locurile publice şi 
munceau fără a fi remuneraţi şi asiguraţi cu hrană adecvată. 

 
 

 
 
Analiza factorilor catalizatori (crime enablers) – Vulnerabilitate și 

Amenințare 
 

În vederea stabilirii vulnerabilității sistemului şi mediului urmează a fi luați 
în consideraţie următorii factori exteriori în calitate de factori catalizatori (crime 
enablers). Factorii respectivi urmează a fi scoşi în evidenţă prin prisma tehnicii 
analitice PESTEL. 

Aceşti factori de scanare a mediului determină esențial pe de o parte gradul 
de vulnerabilitate a sistemului pe toate dimensiunile lui şi indică asupra domeniilor 
cu risc major de a fi exploatate de către criminalitate (traficanți), iar pe de alta  
indică asupra gradului sporit de vulnerabilitate personală a victimelor şi a 
predispunerii acestora de a fi uşor influențați de către traficanți. 

Totodată, datele statistice privind metodele de recrutare utilizate de către 
traficanți confirmă pe deplin vulnerabilitatea mediului per raport la vulnerabilitatea 
individuală a victimelor, utilizate pe larg de către traficanți. 
 
FACTORUL POLITIC: instabilitatea politică, lipsa transparenței în luarea 
deciziilor de nivel înalt, lipsa unei perspective de unisens şi stabilitate politică, 
tergiversarea luării deciziilor de importanță strategică, implicarea factorului politic 
în înfăptuirea justiției 
Influenţează: 
Recrutarea – prin prisma gradului sporit de vulnerabilitate cauzat de acest factor; 
lipsa unui perspective de viitor 
Transportarea – prin prisma facilităţilor sau impedimentelor de 
deplasare/transportare în dependenţă de relaţiile politice cu ţările de destinaţie 
(liberalizarea regimului de vize cu UE, înăsprirea regulilor de intrare şi şedere în 
Federaţia Rusă pentru cetăţenii RM). Respectiv poate avea loc continuarea 
fenomelui de reorientare a traficului dintr-o regiune spre alta (în cazul de faţă, 
fenomen care deja este vizibil dinspre Federaţia Rusă spre UE) 



Intenţia mediului criminal – alimentează sentimentul de impunitate a 
traficanţilor,  
 
FACTORUL ECONOMIC: situaţia critică financiar - economică, rata mare a 
şomajului, salarii reduse, rata mare a inflaţiei, lipsa mijloacelor suficiente privind 
desfăşurarea unor operaţiuni internaţionale şi echipelor comune de investigații. 
Veniturile mari parvenite din desfăşurarea activităţilor criminale de TFU. 
În ceea ce priveşte impactul factorului Economic asupra intenţiei mediului criminal 
de desfăşurare a astfel de activităţi criminale, nu există date suficiente care ar  
demonstra veniturile aproximative generate de faptul exploatării victimelor 
(indiferent de domeniu) raportate la anumite perioade de timp. Totuşi, ipoteza 
veniturilor mari generate de TFU este dedusă din datele ce ţin de aplicarea de 
sechestru şi confiscări asupra unor bunuri imobile şi mobile ale traficanţilor în 
cadrul investigării unor cauze penale de trafic de fiinţe umane.  
 
Influenţează: 
Recrutarea – prin prisma gradului sporit de vulnerabilitate cauzat de lipsa unui 
venit stabil şi trai decent. 
Transportarea – prin prisma cheltuielilor relativ mici pentru transport suferite de 
traficanţi, per raport la veniturile încasate. 
Intenţia mediului criminal – venituri mari încasate.  
 
FACTORUL SOCIAL: se află în interdependență cu factorul economic şi se 
rezumă la situația tensionată din societate în legătură cu lipsa de perspectivă şi 
confort a oamenilor în societatea din Republica Moldova, profilul social al 
victimelor TFU (gradul redus de educație,alcoolismul, vulnerabilitatea) 
influențează frica, neîncrederea în organele de drept, lipsa dorinţei de cooperarea, 
influențarea din partea traficanților, lipsa conștientizării pericolului şi gradului de 
răspîndire în societate a fenomenului TFU. 
Influenţează: 
Recrutarea – prin prisma gradului sporit de vulnerabilitate cauzat de nivelul 
scăzut de cultură, educaţie, precum şi lipsa unui confort social.   
Transportarea – traficanţii profită de nivelul de cultură şi intelect al victimelor 
pentru utilizarea celor mai profitabile rute şi metode de transportarea victimelor. 
Normalizarea faptului migrării oamenilor în scop de muncă. 
Exploatarea – lipsa barierelor de comunicare (cunoaşterea limbei ruse), în special 
valabil pentru zona CSI. Existenţa cererii pentru femeile din RM considerate mai 
muncitoare şi mai atractive comparativ cu alte etnii. 
Intenţia mediului criminal –  alimentată de facilitatea abordării şi recrutării 
victimei, reieșind din vulnerabilitatea şi nivelul ei de cultură.  
 
FACTORUL TECHNOLOGIC: nivelul înalt în societate de dependenţă faţă de 
mediul virtual şi tehnologiile avansate, lacune în securitatea datelor electronice, 
resurse limitate pentru lupta împotriva criminalităţii informatice, lipsa de 
conştientizare a criminalităţii informatice, posibilităţi lărgite de utilizarea a 



mediului virtual, posibilităţi lărgite de utilizare a unor metode alternative de 
transferuri băneşti prin intermediul internetului,  accesibilitatea utilizării  de softuri 
şi platforme de telefonie IP. 
Influenţează: 
Recrutarea – comunicare gratis, eficientă, securizată dintre traficant – victimă. 
Utilizarea frecventă a reţelelor de utilizare în procesul recrutării. 
Transportarea – transfer facilitat de bani pentru aspecte organizatorice, procurare 
de bilete pentru victime.  
Exploatarea – apariţia unor forme noi de exploatare sexuală on-line (video-chat), 
care nu sunt suficient reglementate juridic şi presupun risc minim.  
Intenţia mediului criminal – posibilitatea coordonării activităţilor criminale la 
distanţă, prin intermediul tehnologiilor avansate, securizat cu minimum de riscuri.  
 
FACTORUL MEDIULUI: amplasarea geografică a RM la hotarul dintre Vest – 
Est, în calitate de stat limitrof  UE, prezenţa unei porţiuni necontrolate de către 
autorităţile constituţionale, prezenţa în apropierea RM a unor zone tensionate şi cu 
conflicte armate (Ucraina). 
Influenţează: 
Transportarea – prin prisma amplasării favorabile a RM, ce presupune distanţe 
relativ mici spre principalele ţări de destinaţie şi respectiv cheltuieli reduse şi 
convenabile pentru traficanţi. 
Exploatarea – se referă în special la cazurile unde RM este ţară de transzit şi 
destinaţie pentru cetăţenii din ţările orientului apropiat, odată cu liberalizarea 
regimului de vize (RM a devenit atractivă) 
Intenţia mediului criminal –  alimentată de facilitatea organizării şi transportării 
victimelor spre destinaţii reieşind din amplasarea geografică favorabilă a RM, 
posibilitatea organizării transportării victimelor clandestin prin intermediul regiunii 
transnistrene, evitînd controalele oficiale de frontieră. 
 
FACTORUL LEGISLATIV: legislaţie migraţională permisivă (regim liberalizat 
de vize cu UE), interpretarea legală insuficientă pentru anumite noţiuni din 
domeniul TFU precum: video-chat, masaj erotic, prostituţie; cadru normativ 
insuficient de reglementare a domeniului criminalităţii informatice. 
Influenţează: 
Transportarea – condiţii favorabile de deplsare peste hotarele ţării pentru 
cetăţenii RM, fapt exploatat de traficanţi la maxim (regim liberalizat de vize). 
Exploatarea – se referă în special la cazurile unor forme noi de exploatare (video-
chat, masaj erotic), care nu sunt suficient reglementate juridic şi presupun risc 
minim pentru traficanţi. 
Intenţia mediului criminal –  alimentată de unele impedimente şi dificultăţi 
cauzate de anumite prevederi legale pentru organele de drept în procesul 
investigării şi documentării infracţiunilor de TFU. 
 
AMENINŢAREA 
 



Ameninţarea urmează a fi relevată prin prisma intenţiei şi capacităţii mediului 
criminal antrenat în activităţile de trafic de fiinţe umane sau alte infracţiuni conexe. 
 
Intenţia argumenatată de: 
Creşterea numărului cauzelor penale de trafic de copii (art.206 CP)şimenținerea 
numărului mare de cauze penale pe trafic de fiinţe umane (art.165 CP) iniţiate în 
perioada de rapot prin raport cu perioada precedentă. 
 
Creşterea numărului cauzelor penale pentru infracţiunile conexe traficului de fiinţe 
umane (art.220, art.302, art.168, art.158 CP). 
 
Numărul mare în continuare a grupărilor criminale organizate (GCO) specializate 
în comiterea infracţiunilor de TFU (art. 165 al.3 lit.a). 
 
Numărul mare în continuare a membrilor identificaţi în cadrul Grupărilor 
Criminale Organizate. 
 
Apariţia unor destinaţii noi ale TFU. 
 
Dezvoltarea în continuu şi apariţia unor metode de operare noi. 
 
Obţinerea unor venituri mari din desfăşurarea activităţilor criminale. 
 
Conştientizarea avantajelor per raport cu riscurile şi cheltuielile minime în urma 
liberalizării regimului de vize. 
 
 
Capacitatea, argumentată de: 
 
Caracterul organizat al infracţiunilor de trafic: prin antrenarea mai multor membri, 
atît în ţara de origine, cît şi ţările de tranzit şi de destinaţie, repartizarea rolurilor şi 
responsabilităţilor în interiorul grupurilor. 
 
Utilizarea pe larg de către traficanţi a tehnologiilor informaţionale, atît în timpul 
recrutării şi stabilirii contactului cu victimele (reţele de socializare, Skype, Viber, 
Telegram, etc), cît şi pentru comunicare pe interiorul grupului criminal în calitate 
de contra-măsuri pentru acţiunile poliţiei, denotă o capacitate sporită de camuflare 
a activităţilor criminale.  
 
Implicarea în activităţile ilegale a unor cetăţeni străini în ţările de tranzit şi 
destinaţie. 
 
Resurse suficiente parvenite din veniturile acumulate din desfăşurarea activităţilor 
criminale. 
 



Existenţa unor GCO cu experienţă (background criminal) de cîţiva ani în domeniul 
Traficului de fiinţe umane sau a altor infracţiuni conexe, fapt ce denotă cunoştinţe 
suficiente în organizarea a astfel de activităţi criminale.  
 
 
 
 
IMPACTUL/PAGUBA (HARM) 
 
 Traficul de fiinţe umane este considerată de legislaţia în vigoare ca fiind o 
infracţiune împotriva persoanei, respectiv prejudiciul urmează mai întîi de toate 
considerat prin prisma impactului acestei activităţi criminale asupra victimei TFU. 
Victimă a traficului de fiinţe umane - persoană fizică prezumată sau constatată ca 
fiind supusă acţiunilor de trafic de fiinţe umane – şi anume recrutarea, 
transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare cu 
forţa sau prin folosirea forţei ori a unor alte mijloace de constrîngere, prin răpire, 
fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin darea 
sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţămîntul 
unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane, în scopul exploatării 
acesteia. 

Prin daună înţelegem paguba, prejudiciul sau vătămarea unei persoane ca 
urmare săvîrşirii unei infracţiuni. În acest caz, dauna poate fi de ordin moral, fizic 
sau material. 

Dauna morală reprezintă paguba suferită de o persoană ca urmare a 
atingerii aduse drepturilor sale personale nepatrimoniale (exemplu: reputaţie, 
onoare etc.) sau ca urmare a provocării unei suferinţe morale (exemplu: moartea 
unei persoane apropiate). 

Dauna fizică reprezintă paguba suferită de o persoană fizică ca urmare a 
atingerii aduse vieţii, sănătăţii ori integrităţii sale corporale (exemplu: cauzarea de 
leziuni corporale etc.). 

Dauna materială este paguba adusă unui drept patrimonial (exemplu: de 
proprietate). 
 Victimele traficului de fiinţe umane au dreptul la reparaţia prejudiciului în 
condiţiile legii nr. 241 din  20.10.2005 “Privind prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane”. 

Gradul prejudiciabil al infracţiunilor de TFU, adică contra libertăţii, cinstei şi 
demnităţii persoanei decurge din însăşi natura valorilor sociale vătămate sau 
periclitate. Mecanismul determinării gradului prejudiciabil al infracţiunii este 
stipulat în art.15 CP. 
 

În articolul prenotat, este dată numai caracteristica generală a criteriilor care 
determină gradul prejudiciabil al infracţiunii. Descrierea caracterului 
prejudiciabilităţii infracţiunii a rămas în afara reglementării legislative, ea fiind 
lăsată pe seama teoriei dreptului penal şi a jurisprudenţei. 

Caracterul prejudiciabil reprezintă caracteristica calitativă a pericolului unui 
grup de infracţiuni care atentează la una şi aceeaşi valoare socială. El depinde, în 



primul rând, de caracterul valorii sociale împotriva căreia este îndreptată 
infracţiunea din grupul dat, adică de obiectul juridic al infracţiunii. 

Infracţiunile din partea specială a CP nu sunt plasate la întâmplare, ci în 
funcţie de importanţa pe care o dă legiuitorul valorilor sociale. De aceea caracterul 
prejudiciabil al infracţiunii depinde de locul pe care infracţiunea dată îl ocupă în 
sistemul părţii speciale a CP. Astfel, toate infracţiunile contra vieţii au un caracter 
prejudiciabil, cele contra patrimoniului – altul, şi tot aşa. Din acest punct de 
vedere, omorul, de exemplu, ca infracţiune contra vieţii, se deosebeşte calitativ de 
orice alt fel de infracţiuni (după obiectul de atentare). 

În raport cu caracterul prejudiciabil legiuitorul stabileşte gradul pericolului 
fiecărei infracţiuni din grupul cu acelaşi caracter prejudiciabil. 

Gradul prejudiciabil constă din caracteristica cantitativă a unei infracţiuni în 
raport cu alte infracţiuni din grupul celora care au acelaşi caracter prejudiciabil. 
Criteriile care determină gradul prejudiciabil al infracţiunii sunt indicate în art.15 
CP. Acestea sunt semnele obiective şi subiective ce caracterizează elementele 
componenţei de infracţiune: obiectul, latura obiectivă, subiectul şi latura 
subiectivă. De exemplu, în limitele infracţiunilor contra patrimoniului, după 
metoda săvârşirii infracţiunii (semn al laturii obiective) jaful (art.187 CP) prezintă 
un grad prejudiciabil mai mare decît furtul (art.186 CP). În funcţie de forma 
vinovăţiei (semn al laturii subiective), infracţiunea de distrugere sau deteriorare 
intenţionată a bunurilor (art.197 CP) este mai periculoasă decât aceeaşi faptă 
săvârşită din imprudenţă (art.18,197 CP) etc. 

Gradul prejudiciabil depinde şi de formele de participaţie la săvârşirea 
infracţiunii (art.41-47 CP), etapele activităţii infracţionale (art.25-27 CP) şi de alţi 
factori. 

Gradul prejudiciabil este legal (abstract). El este stabilit de legiuitor şi se ia în 
consideraţie la incriminarea faptei în natura şi limitele pedepselor prevăzute pentru 
ea. De exemplu, răpirea unei persoane, săvârşită de un grup criminal organizat sau 
de o organizaţie criminală, prezintă un grad prejudiciabil sporit şi este mai aspru 
pedepsită decât aceeaşi faptă săvârşită de o persoană ori de două sau mai multe 
persoane (art.164 CP). La schimbarea gradului prejudiciabil acesta se oglindeşte în 
sancţiunea pentru infracţiunea dată, care va fi ori mai blândă, ori mai aspră. 

Gradul prejudiciabil este concret în cazul în care e stabilit de către instanţa de 
judecată la individualizarea răspunderii penale şi pedepsei penale, ţinându-se cont 
de criteriile din cap.V şi VI, VIII şi IX din partea generală a CP. De exemplu, în 
funcţie de criteriile menţionate, persoana în vârstă de până la 18 ani, care a săvârşit 
o infracţiune mai puţin gravă, cum este furtul (alin.1 art.186 CP), poate fi pedepsită 
cu închisoarea pe un termen concret în limitele de la 6 luni până la 3 ani sau poate 
fi liberată de răspunderea penală conform art.54 CP. 
 
 
 
Descrierea Grupărilor Criminale Organizate şi gradului de ameninţare al 
acestora (Analiza SWOT) 



Caracterul organizat este manifestat prin menţinerea numărului mare a 
Grupărilor Criminale Organizate5 (GCO) identificate în 2015, şi anume 13 grupări, 
în scădere comparativ cu anul precedent cînd au fost identificate şi documentate 17 
Grupări Criminale Organizate. Cele 13 GCO identificate erau specializate, după 
cum urmează:  

- 4 CGO – specializate în comiterea infracţiunilor de trafic de persoane şi 
trafic de copii, în scop de exploatare sexuală comercială şi/sau prostituţie; 

- 3 GCO – specializate în comiterea infracţiunii de proxenetism; 
- 6 GCO – specializate în comiterea infracţiunii de organizarea migraţiei 

ilegale. 
Este necesar de menюionat, cг оn privinюa unor GCO investigaюiile, unele 

cauze penale dar єi unii figuranюi au fost stabiliюi оn anii precedenюi, оnsг abia 
оn anul 2015 au fost acumulate probe suficiente pentru ca acюiunile acestora sг se 
оncadreze оn prevedrile art.165  alin. 3 lit. „a” sau art.206 alin.3 lit. „d” şi 
respectiv filierele criminale să fie calificate ca fiind Grupări Criminale Organizate. 

Totodată, potrivit datelor disponibile pentru anul 2015, 41 pers. (12 % din 
numărul total al traficanţilor identificaţi vs 39%  în 2014) au fost identifiacţi în 
cadrul GCO, fapt datorat inclusiv numărului mai mic a Grupărilor Criminale 
Organizate identificate şi documentate în 2015, comparativ cu anul precedent.   

În anul de referire, spre deosebire de anul precedent, observăm o îngustare a 
domeniilor de activitate în care au fost specializate GCO identificate. Astfel, se 
atestă un număr impunător de GCO specializate în comiterea infracţiunilor de 
organizare a migraţiei ilegale. Totodată nu au fost depistate GCO specializate în 
TFU în scop de exploatare prin muncă şi prin cerşit (deşi în anul precedent au fost 
documentate 2 astfel de grupări).    

Grupările criminale organizate specializate în TFU în scop de exploatare 
sexuală au un areal de activitate mai larg, întrucît acest tip de exploatare este într-o 
perioadă de ascensiune şi anume diversificarea modurilor de exploatare (la cel 
clasic se adaugă masajul erotic şi chat-ul erotic).  

Grupările Criminale Organizate au o structură bine conturată, cu roluri şi 
atribuţii bine definite pe interior (recrutori, transportatori, supraveghetori, etc), cu 
relaţii în ţările de tranzit şi destinaţii (unii membri ai GCO sunt originari ai ţărilor 
respective) dar şi cu, cunoştinţe practice în ceea ce priveşte organizarea acţiunilor 
infracţionale astfel încît să evite pe cît posibil suspiciunile organelor de drept sau 
să ascundă/camufleze implicarea lor în astfel de activităţi (utilizarea tehologiilor 
moderne de comunicare: Reţele de socializare, Skype, Viber, etc; evitarea 
transportării personale sau cu automobilele personale a victimelor, utilizînd 
transport de rută, sau chiar transport ocazional). 
 
Puncte forte: 

 Roluri bine stabilite şi partajate în interiorul grupului; 

                                                
5În prezentul Raport Grup Criminal Organizat este identificat şi calificat strict în baza prevederilor Codului Penal, 
respectiv se referă reuniunea de persoane cărora li se incriminează acţiuni ce cad sub incidenţa art. 165 aliniatul 3 
lit.”a” sau art.206 aliniatul 3 lit.”d” Cod Penal al RM. 



 Implicarea cetăţenilor străini din statele de tranzit şi destinaţie 
(caracterul multinaţional);  

 Utlizarea tehnologiilor IT în procesul stablirii contactului cu victime 
şi recrutării lor;  

 Utlizarea tehnologiilor IT în comunicarea pe interiorul GCO şi 
organizarea activitzăţii grupului;  

 Venituri mari încasate şi utilizarea lor în vederea coruperii organelor 
de drept precum şi în vederea asigurării aranjamentelor de ordin logistic a 
activităţii criminale (procurare echipament, mijloace de transport,  închiriere 
localuri, etc);  

 Experienţă în domeniu (perioade lungi de activitate);  
 Profită de pe faptul exploatării victimelor în afara ţării, fapt ce 

îngreunează procesul de investigaţie şi documentare a infracţiunilor TFU;  
 Gradul sporit de influenţă şi control deţinut asupra victimelor, prin 

explorarea vulnerabilităţii victimelor şi aplicării diferitor metode de control 
(şantaj, ameninţare, deposedarea de documente, etc). 

 
Puncte slabe: 

 Concurenţa dintre GCO;  
 Lăcomia; 
 Subaprecierea abilităţilor organelor de drept;  
 Instabilitatea morală unor membri ai GCO şi posibilitatea influenţării 

lor în vederea colaborării cu organele de drept, profitînd de legislaţia severă 
în domeniu şi pedepsele mari prevăzute. 

 
Oportunităţi: 

 Posibilitatea imixtiunii în înfăptuirea justiţiei şi coruperii deciziei 
instanţei;  

 Posibilitatea coruperii victimelor în vederea renunţării sau modificării 
depoziţiilor depuse;  

 Posibilitatea camuflării unor activităţi criminale profitînd de 
tehnologiile avansate (ascunderea identităţii, prevenirea localizării de către 
organele de drept);  

 Profitarea de imperfecţiunea legislaţiei în unele domenii;  
 Posibilităţi lărgite de deplasare în afara ţării (atît în EST , cît şi în 

Vest);  
 Posibilitatea părăsirii clandestin a ţării prin intermediul regiunii 

Transnistriei fără a lăsa careva urme.  
 
Ameninţări: 

 Implicarea specialiștilor din domeniul psihologiei și asistenței sociale  
în activitățile organelor de drept, care determină cooperanța victimei;  

 Implicarea specialiștilor IT în procesul de investigare a infracțiunilor 
TFU;  



 Exploatarea de către organele de drept a concurenței și relațiilor ostile 
între GCO rivale, în vederea obținerii de informații operative relevante;  

 Schimbări de ordin politic care ar putea impune necesitatea 
reprofilării și reorganizării activitățlor criminale în cazul intervenirii unor 
factori externi (înăsprirea condițiilor de intrare și ședere pe teritoriul 
Rusiei);  

 Probabilitatea de a fi demascaţi de anumiţi membri aflaţi în custodia 
organelor de poliţie. 

 
 
 
RISCURI ŞI INDICATORI 
 
 
Zona UE îşi va consolida poziţiile de destinaţie pentru TFU în scop de 
exploatare sexuală. 

- Trendul ascendent de cazuri şi victime identificate în acest scop;   
- Regimul liber de vize cu UE, posibilităţi legere de deplasare; 
- Legislaţia permisivă privind prestarea serviciilor sexuale, 

respectiv organizarea acestui gen de activitate ar putea fi un catalizator 
pentru exploatarea zonei respective, întrucît vor permite gestionarea 
anumitor riscuri pentru infractori şi minimalizarea costurilor ce ţin de 
anumite aspecte organizatorice. 

- Posibilitate legală de angajare în domeniul prestării serviciilor 
sexuale, prin deţinerea documentelor de identitate române; 

- Dificultăţi ce ţin de intrarea şi şederea pe teritoriul Federaţiei 
Ruse (principala „piaţă” pentru toate tipurile de traffic, deşi în declining 
ultima perioadă) ar putea cauza reorienatrea intenţiilor criminale spre zone 
mai accesibile;     

- Factorul social-economic naţional favorizant: şomaj, inflaţie, sărăcie, etc. 
(datele arată o ascendeţă mare pentru metoda abuz de poziţie de 
vulnerabilitate, fapt ce presupune condiţii social-econmice dificile din punct 
de vedere al supravieţuirii). 

 
Zona UE îşi va consolida poziţiile de destinaţie pentru TFU în scop de 
exploatare prin muncă. 

- Menţinerea semnalelor apărute în anul precendent în acest sens, cazuri 
înregistrate şi victime identificate ; 

- Posibilităţi legere de angajare în cîmpul muncii în UE ;. 
- Regimul liber de vize cu UE şi prezenţa cererii de forţe de muncă relativ 

ieftine ar putea favoriza implicarea unor reţele criminale în organizarea 
unor activităţi cu elemente de trafic de fiinţe umane spre anumite state din 
UE (Polonia, Cehia); 

- Cheltuieli minime (comparativ cu perioadele anterioare) pentru aspectele ce 
ţin de perfectarea documentelor şi transportarea victimelor spre destinaţie; 



- Posibilităţi de obţinere şi perfectare uşor a  contractelor de muncă pentru 
ţările de destinaţie (camuflează intenţia reală, minimalizează riscurile 
deconspirării); 

- Factorul social-economic naţional favorizant: şomaj, inflaţie, sărăcie, etc. 
(datele arată o ascendeţă mare pentru metoda înşelăciunii, fapt ce 
presupune condiţii social-econmice dificile din punct de vedere al 
supravieţuirii); 

 
TFU în scop de exploatare prin muncă în construcţie se va menţine (şi se va 
acutiza), atingîng sau poate chiar depăşind  exploatarea prin muncă în 
agricultură  pentru zona CSI. 

- Exploatarea prin muncă este domeniu în ascensiune constantă pe parcursul 
ultimilor ani, în special pe fundalul creşterii numărului general de victime 
TFU spre destinaţia respectivă; 

- Cererea constant ascendentă pentru efectuarea lucrărilor în domeniul 
construcţiei; 

- Oferta direct proporţională cu Cerearea, alimentată de: rata mare a 
şomajului, lipsa necesităţii unei instrutri speciale sau a existenţei 
experienţei de lucru în domeniu.  

 
 
Majorarea cazurilor de exploatare sexuală cu metode relativ noi (apărute în 
vizor acum 2-3 ani)  prin implicarea victimelor în prestare a serviciilor 
sexuale de masaj erotic, video-chat. 
- Imperfecţionalitatea legislaţiei naţionale. Nu este clar definită noţiunea de 

prostituţie, masaj erotic, video-chat; 
- Datele statistice referitoare la infracţiunea de proxenetism (infracţiune conexă 

a traficului de fiinţe umane) denotă o ascensiune considerabilă a prestării 
serviciilor sexuale prin intermediul videochat-urilor sau sub paravanul 
prestării serviciilor de masaj erotic. 

 
Utilizarea le larg de către traficanţi a tehnologiilor informaţionale şi a 
spaţiului virtual pentru contactarea şi recrutarea victimelor TFU. 
- Riscuri minimale şi cheltuieli reduse pentru traficanţ; 
- Şanse reduse de stabilire şi localizare a traficanţilor pentru organele de drept; 
- Nivelul înalt de securuzare a informaţiei; 
- Trendul ascendent al criminalităţii informatice; 
- Resurse insuficiente pentru combaterea criminalităţii informatice. 

 
 
CONCLUZII 

 
 Traficul de fiinţe umane în Republica Moldova îşi confirmă natura complexă şi 
flexibilă ca fenomen infracţional. Chiar și la prima vedere acest fenomen a suferit 



schimbări esenţiale la nivel de structură: zone de destinaţie și tipuri de 
exploatarenoi apărute. 
 Astfel, deşi au fost reconfirmate şi conturate cele 3 direcţii/zone clasice de 
destinaţie ale TFU pentru Republica Moldova: zona statelor CSI, zona Orientului 
Apropiat şi zona UE, atestăm apariția a 2 direcții/zone noi, și anume: Orientul 
Îndepărtat și Africa.Totodată, putem menționa ascensiunea numărului de victime 
în zona UE, dar şi diversificarea ţărilor de destinaţie în zona respectivă. Astfel zona 
statelor UE a căpătat o amploare nouă şi a devenit o adevărată provocare pentru 
organele de drept. Această evoluţie a fenomenului TFU a fost decisiv determinată 
de liberalizarea regimului de vize cu UE, în contextul în care elementele de 
organizare a transportării a fost aduse la riscuri şi cheltuieli minime.  
 Totodată, trebuie luat în calcul apariția zonelor noi, reprezentate prin așa țări 
ca: China, Japonia, Cambogia, Thailanda, Benin respectiv traficanții sunt în 
permanență căutare de noi destinații și n-ar fi corect, ca organe de drept să se 
concentreze doar pe zonele identificate.  
 O situație similară avem și în cazul metodelor de exploatare. În perioada de 
raport au fost reconfirmate metodele clasice: exploatarea sexuală, exploatarea prin 
muncă și exploatarea în cerșit. Totodată au fost identificate și 2 metode de 
exploatare relativ noi: exploatarea în scopul antrenării în activități criminale și 
exploatarea în vederea prelevării de organe, țesuturi și celule.  
 Evoluţiile sunt valabile şi pentru Traficul intern, acesta fiind caracterizat de 
schimbări ce ţin de numărul şi diversitatea tipurilor de exploatare (comparativ cu 
perioada precedentă) precum şi felul cum acestea se manifestă pe interior.  
 Caracterul fenomenului TFU în Republica Moldova rămîne a fi determinat în 
continuare de corelaţia zona de destinaţie – scop de exploatare. Fiecare zonă de 
destinaţie a TFU se caracterizează prin trăsături specificeale traficului de fiinţe 
umane deduse din elemente precum: tipul şi circumstanţele exploatării, metode de 
recrutare, transportare a victimelor, traversare hotarelor, modus operandi a 
traficanţilor, precum şi alte circumstanţe, legate cu fenomenul TFU. De exemplu, 
exloatarea sexuală sau exploatarea prin muncă se manifestă diferit în dependenţă 
de zonele de destinaţie, pornind de la abordarea victimelor de către traficanţi şi 
pînă la circumstanţele sau domeniile în care acestea sunt exploatate.  
 Metodele de control la etapa de exploatare au rămas practic neschimbate 
rezumîndu-se la tehnici precum datoria financiară fictivă (mărimea nu este stabilită 
în mod rezonabil), retragerea actelor de identitate, înşelăciunea, violenţa sau 
ameninţarea cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă, şantajul sau 
ameninţarea cu divulgarea informaţiei confidenţiale, îngrădirea libertăţii circulaţiei, 
etc. 
 Poate fi ușor observat impactul unor factori externi asupra naturii și 
manifestării traficului de ființe umane ca fenomen. Respectiv felul în care acest 
fenomen evoluează nu ține strict de specificul național sau de alți factori de ordin 
intern, iar schimbările și tulburările sociale la nivel regional și internațional au un 
impact inevitabil asupra mediului în care se manifestă traficul de ființe umane în 
Republica Moldova.  



 Însăşi statutul Republicii Moldova în contextul general al fenomenului TFU 
denotă primele semnale de reprofilare. Sub influenta unor factori externi Republica 
Moldova pe lîngă poziţia clasică de ţară de origine a victimelor TFU devine treptat 
ţară de tranzit şi destinaţie pentru cetăţenii din ţările orientului mijlociu sau ale 
altor regiuni antrenate în conflicte armate. Aceiași tendință este confirmată și de 
evoluția unor fenomene infracționale conexe traficului de ființe umane (ex.: 
organizarea migrației ilegale, în acest sens observîndu-se un număr mare de GCO 
specializate).  
 Traficul de fiinţe umane este o infracţiune ce ţine de domeniul criminalităţii 
organizate şi anume sub acest aspect trebuie investigat. Natura și modul de operare 
a Grupărilor Criminale Organizate este alimentat de cererea externă, dar și de 
posibilitățile de manevrare oferite de imperfecțiunile sistemului. Caracterul 
internațional al organizării și funcționării GCO, prin implicarea activă a cetățenilor 
străni din țările de tranzit și destinație, devine tot mai accentuat și creează 
impedimente majore procesului de investigare și documentare a infracțiunilor.  
 Faptul identificării unui număr mare de Grupări Criminale Organizate în 
perioada anului 2015, confirmă pe de o parte caracterul organizat al fenomenului, 
iar pe de altă parte scoate în evidenţă eforturile organelor de resort vizavi de 
investigarea pro-activă şi în complexitate a infracţiunilor de trafic relevate.  
 Impactul social al acestui fenomen criminal este interpretat prin prisma daunei 
și prejudiciului de ordin moral, fizic și material adus persoanei (victimei TFU). 
Deși gradul și nivelul acestui prejudiciu este dificil de evaluat, se prezumă totuși 
un impact de ordin major asupra libertății, cinstei și demnității persoanei. Totodată 
dauna poate fi interpretată și prin prisma prejudiciului imaginei Republicii 
Moldova la nivel internațional.  
 În final, prezentul studiu reprezintă ceva mai mult decît o descriere detaliată a 
fenomenului TFU și formelor în care acesta se manifestă. Documentul vine cu o 
privire de ansamblu în afara limitelor evidentului, astfel încît să ofere factorilor de 
decizie de nivel înalt cunoștințe și indicii suficiente pentru o abordare în 
complexitate și strategică a fenomenului TFU.  
 
 
RECOMANDĂRI 
 

- Mobilizarea eforturilor regionale şi internaţionale întru identificarea, 
interacţiunea şi intervenirea la timp în cazul unor pericole potenţiale şi/sau 
iminente. Organizarea şi participarea cu regularitate la şedintele operative 
pentru schimb de informații, experienţe, provocări şi lectii învăţate dintre 
ofiţeri/agenţii specializate în TFU din ţările de interes comun, prin 
intermediul şi cu suportul organizaţiilor poliţieneşti internaţionale (Interpol, 
Europol, SELEC, FRONTEX, GUAM). Organizaţiile poliţienesti 
internaţionale pot şi trebuie să aibă un rol de lider şi mediator în acest sens.  

 



- Studierea practicii internaţionale în domeniul interpretării legale a unor 
noţiuni precum masaj erotic, video-chat, precum şi relativitatea şi 
manifestarea acestora în contextul infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, cu 
scopul racordării legislaţiei naţionale la standardele europene şi 
internaţionale şi evitării interpretării şi calificării greşite a astfel de acţiuni.  

 
- Elaborarea si aplicarea în parteneriat cu BMA şi DPF a unor instrumente 

care să permită părţilor a monitoriza, preveni şi combate posibile cazuri de 
TFU (inclusiv în rîndul străinilor, în timpul traversării frontierei de stat).  

 
- Organizarea unor campanii de informare şi sensibilizare a străinilor stabiliţi 

pe teritoriul RM (împreună cu alte instituții abilitate în evidența și 
monitorizarea legalității șederii străinilor pe teritoriul RM). 
 

- Consolidarea capacităţilor reprezentanţilor organelor de drept în domeniul 
utilizării tehnologiilor informaționale şi a spaţiului virtual în investigarea şi 
documentarea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. Iniţierea unor 
programe de instruire a angajaţilor poliţiei în domeniul tehnologiilor 
informaţionale, pentru activitatea de investigare. 
 

- Continuarea cooperării dintre organele de aplicare a legii şi partenerii sociali 
(ONG-uri) pe direcţia asistenţei şi protecţiei victimei TFU.  
 

- Dezvoltarea campaniilor de informare şi sensibilizare la nivel naţional în 
domeniul traficului de fiinţe umane în rîndul potenţialelor victime.  
 

- Consolidarea capacităților organelor de drept în domeniul investigațiilor 
financiare, în vederea confiscării în folosul statului a bunurilor obținute de 
pe urma practicării TFU. 
 

- Cooperarea cu actorii non-guvernamentali în vederea obținerii unor facilități 
financiare întru petrecea MSI pe teritoriul țărilor de destinații. 
 

- Consolidarea capacităților tuturor actorilor anti-trafic în vederea prevenirii 
cazurilor de TFU. 

 
 

 
 


