
Traducere neoficială 

MOLDOVA - Tier 2 

În primul rînd, Republica Moldova este țara de origine pentru bărbați, femei și 

copii supuși la exploatare sexuală și muncă forțată. Victimele din Republica 

Moldova sunt deseori supuse exploatării sexuale și muncii forțate între Moldova și 

Rusia, Turcia, „Republica Turcă a Ciprului de Nord”, Grecia, Emiratele Arabe 

Unite, Kosovo, Kazahstan, Liban, Italia, Spania, Irlanda, Polonia, Elveția, Israel, 

Tailanda, Germania, Danemarca și Republica Cehă.  Femeile și minorii sunt supuși 

exploatării sexuale în Republica Moldova prin intermediul bordelurilor, saunelor și 

saloanelor de masaj. Bărbații din Republica Moldova sunt supuși la muncă forțată 

în agricultură și construcție în Ucraina și Rusia. Femeile din Republica Moldova 

sunt supuse muncii forțate în agicultură în Ucraina. Traficanții au folosit 

înșelăciunea, sclavia pentru datorii și reținerea documentelor și salariilor pentru a 

constrînge victimele la exploatare sexuală și muncă forțată în alte țări. Băieții au 

fost supuși exploatării sexuale în Republica Moldova și fetele au fost supuse la 

exploatare sexuală atît în țară cît și transnațional. Turiștii străini, inclusiv cei din 

Norvegia, Italia, Germania, Suedia, Danemarca, Tailanda, Australia, Israel și 

Statele Unite, au supus copiii din Republica Moldova la exploatare sexuală 

comercială folosind Internetul în calitate de instrument pentru recrutare și 

exploatare. Regiunea separatistă transnistreană nu se află sub controlul Guvernului 

și a rămas o sursă atît pentru victimele exploatării sexuale cît și muncii forțate. 

Guvernul Republicii Moldova nu se conformează integral cu standardele minime 

pentru eliminarea traficului; cu toate acestea, depune eforturi semnificative în acest 

sens. Centrul pentru combaterea traficului de persoane (CCTP) a continuat să 

implementeze reforme majore care au îmbunătățit caracteristica de acționare în 

privința traficului; au angajat încă 2 procurori în Secția combatere trafic de ființe 

umane a Procuraturii Generale; și a creat permanent, secretariatul Comitetului 

național pentru combaterea traficului de ființe umane. Cu toate acestea, a crescut 

corupția în sectorul judiciar, inclusiv în cadrul Curții Supreme de Justiție; azilurile 

au beneficiat de securitate minimă, iar victimele și martorii care au participat în 

judecată  au fost amenințați. Ședințele de judecată au fost frecvent tergiversate și 

procurorii nu au menținut legătură în mod corespunzător cu victimele. 



Recomandări pentru Republica Moldova:  

Investigarea în mod viguros, urmărirea penală  și condamnarea infractorilor de 

trafic de ființe umane și asigurarea că infractorii sunt condamnați proporțional 

severității infracțiunilor comise cu pedepsele prevăzute pentru trafic de ființe 

umane,  inclusiv oficialii complici din sectorul judiciar; monitorizarea  rezultatelor 

condamnărilor și căilor de atac în sistemul judiciar  pentru asigurarea că traficanții 

condamnați răspund pentru acțiunile lor; demonstrarea eforturilor viguroase pentru 

condamnarea și pedepsirea oficialilor complici la traficul de ființe umane; protecția 

victimelor și martorilor și întreprinderea măsurilor suplimentare  pentru asigurarea 

că victimele traficului de ființe umane sunt asistate pînă la procedurile judiciare și 

pe parcursul acestora și acumularea depozițiilor victimei  pînă la procesul de 

judecată, astfel cum permite legea; modificarea Codului de procedură penală  

pentru a permite interceptarea convorbirilor telefonice a traficanților bănuiți fără o 

notificare prealabilă; urmărirea investigațiilor financiare ale traficanților bănuiți; 

extinderea urmării penale pentru manipularea martorilor; continuarea instruirii 

colaboratorilor de poliție, judecătorilor  și procurorilor cu privire la o abordare a 

urmăririi penale centrate pe victimă; asigurarea că toate victimele au acces la 

asistență juridică și reprezentare, precum și informarea victimelor despre dreptul la 

compensație pentru prejudiciile suportate în conformitate cu Codul penal al 

Republicii Moldova; consolidarea eforturilor  pentru identificarea victimelor și 

potențialelor victime ale traficului de ființe umane printre copiii fără însoțire și 

separați, copiii plasați în instituții și alți copii vulnerabili. 

Persecutare   

Guvernul Republicii Moldova a susținut eforturile aplicării legislației prin 

redirecționarea acestora  asupra rețelelor de trafic complexe; în timp ce această 

reformă a rezultat în mai puține investigări, urmăriri penale și condamnări, aceasta 

totodată a îmbunătățit  calitatea caracteristicii de acționare a aplicării legislației în 

domeniul traficului. Corupția în sistemul judiciar a împiedicat în mod regulat 

condamnarea și pedepsirea traficanților. Legislația interzice în temeiul articolelor 

165 și 206 din Codul de procedură penală ambele forme de exploatare, atît sexuală 

cît și muncă forțată. Pedepsele prevăzute în aceste articole  sunt de la 5 la 20 ani de 

închisoare, care sunt suficient de severe și proporționale cu cele prevăzute pentru 

alte infracțiuni grave, astfel ca violul. În 2013 Codul penal și Codul de procedură 



penală au fost modificate cu noi definiții pentru infracțiunile de proxenetism și 

organizarea cerșitului pentru a diferenția aceste infracțiuni de infracțiunea 

traficului de ființe umane. Amendamentele  prevăd, de asemenea, pedepse mai 

aspre  pentru infracțiunea de trafic de ființe umane fără agravante, de la 6 la 12 ani 

închisoare și trafic de copii  de la 10 la 12 ani de închisoare; incriminarea utilizării 

rezultatelor muncii sau serviciilor unei persoane care este victimă a traficului de 

ființe umane, precum și prevederea unor măsuri mai bune de protecție pentru 

participanții în procedurile penale, inclusiv victimele. Guvernul a raportat 155 de 

investigări în cauzele de trafic pentru anul 2013, o descreștere de la 171 în anul 

2012. Autoritățile au pornit urmărirea penală în privința a 51 de persoane bănuite 

în trafic de ființe umane în anul 2013, o descreștere de la 65 în 2012; 8 au fost 

pentru trafic de copii. Guvernul a condamnat 25 de traficanți în 2013; 4 dintre 

condamnări au fost pentru trafic de copii. Aceasta a constituit o descreștere de la 

numărul de 35 de condamnări în 2012. Pedepsele au variat între 6 luni pînă la 20 

ani de închisoare. Pedepsele pentru traficul de copii în 2013 au variat între 11 pînă 

la 17 ani de închisoare. Corupția în sistemul judecătoresc a rămas o problemă; 

acesta a aplicat pedepse care nu au corespuns cu severitatea infracțiunii și au 

condamnat traficanții găsiți vinovați numai la amendă sau au micșorat pedepsele. 

CCTP a continuat să implementeze reforme majore care au îmbunătățit 

caracteristica de acționare față de trafic. Guvernul a angajat încă 2 procurori în 

Secția combatere trafic de ființe umane a Procuraturii Generale. CCTP a avut un 

buget aproximativ echivalentul a 299,570 dolari SUA cu un personal de 35 ofițeri 

de poliție în Chișinău  și 8 ofițeri în direcțiile teritoriale. Guvernul a desemnat 7 

procurori  la CCTP pentru a se specializa numai pe investigarea și urmărirea penală 

a cauzelor traficului de ființe umane. ONG-urile au raporat că ofițerii de poliție au 

fost profesioniști și au adoptat o abordare centrată pe victimă pe parcursul 

investigațiilor. Cooperarea între instituțiile de stat la acel moment era slabă, și 

unele instituții-cheie în lupta cu traficul de ființe umane au continuat să sufere din 

lipsă de resurse. Au existat alegații cu privire la corupție în secția urmărire penală a 

CCTP. Din urmăririle penale  împotriva a 12 oficiali  pornite în 2012 pentru 

complicitate, una s-a finalizat cu o condamnare și i s-a aplicat o pedeapsă de 13 ani 

închisoare pentru utilizarea poziției sale pentru recrutare a cel puțin 15 femei 

pentru exploatare sexuală. În 2013 un ofițer a fos demis din funcție pentru pretinsa 

încetare a cauzei de trafic pentru o sumă de bani. În alt caz, în privința unui ofițer a 



fost pornită urmărirea penală pentru pretinsa acceptare a mitei pentru a convinge 

colegii săi să înceteze urmărirea penală a unei cauze de trafic de ființe umane; 

cauza este pe rol în instanța de judecată. În iunie 2013 Curtea Supremă de Justiție 

l-a achitat pe capul unei organizații criminale de trafic de copii și l-a eliberat din 

motiv că experții au dat o apreciere neîntemeiată. Guvernul a contestat decizia 

respectivă. Guvernul în cooperare cu partenerii societății civile au organizat 9 

instruiri pentru aproximativ 100 ofițeri care aplică legislația și 400 cadeți, în 

legătură cu traficul de ființe umane, procesul de investigare a crimelor conexe și 

interogarea victimelor și martorilor. Guvernul a instruit 10 judecători și 10 

procurori asupra urmăririi penale în cauzele de trafic de ființe umane. CCTP a 

participat în procesul urmării penale în cauzele de trafic în comun cu Statele Unite, 

Rusia, Germania, Ucraina, Grecia și Turcia. 

 

Protecția 

În anul 2013 Guvernul a menţinut eforturile de protecţie a victimelor traficului de 

fiinţe umane (TFU). Numărul victimelor identificate s-a micşorat. În acest sens 

resursele şi serviciile pentru victime rămân a fi  o lacună. Serviciile juridice şi 

psihologice pentru victime rămân a fi insuficiente. Guvernul a identificat 262 noi 

victime ale TFU, în scădere comparativ cu anul 2012 când au fost identificate 289 

victime ale TFU. Din cele 262 victime identificate, Guvernul a asistat 105 victime; 

majoritatea victimelor fiind femei, dar şi 13 bărbaţi  şi 13 copii victime. Din cele 

289 victime, ONG-urile au raportat şi asistat 92 victime, 26 victime au fost copii, 

restul au refuzat asistenţa. Sistemul Naţional de Referire a continuat sa fie unul de 

succes şi funcţional în toate regiunile din Republica Moldova în coordonare cu 

reprezentanţii organelor de drept, specialiştii din şcoli, lucrătorii medicali, 

asistenţii sociali şi ONG-urile. Echipele multidisciplinare au fost create la nivel 

local cu scopul de a coordona printr-o abordare sistemică, identificarea, protecţia şi 

asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU.  

 

Toate victimele adulte au fost cazate în centrele de asistenţă şi protecţie şi au avut 

acces liber. Copiii victime au fost plasaţi cu rudele, părinţii în centre maternale sau 

în clinici de reabilitare ce au asigurat asistenţă medicală şi psihologică specializată. 



Sistemul de reabilitare a continuat să asigure asistenţă comprehensivă victimelor, 

inclusiv prin asistenţă medicală, juridică, financiară, psihologică, educaţională şi 

altele. Atât centrele care asigură cazare de scurtă durată cât şi cele care asigură 

cazare de lungă durată au fost accesibile şi Guvernul a oferit asistenţă financiară 

pentru reintegrare, inclusiv plasament/adăpost şi alocaţii financiare pentru victime. 

Guvernul în cooperare cu un ONG a repatriat victime din Republica Moldova 

identificate peste hotarele ţării. Guvernul a cheltuit echivalentul a aproximativ 

9000$ în anul 2013 pentru repatrierea victimelor, comparativ cu echivalentul a 

aproximativ 5000$ cheltuiţi în anul 2012. De asemenea, victimele au beneficiat de 

perfectarea gratuită a actelor de identitate. În anul 2013, Guvernul a continuat să 

finanţeze Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU din oraşul Chişinău echivalentul a aproximativ 104000 $, comparativ cu 

echivalentul a aproximativ 93,000$ cheltuiţi în anul 2012. adiţional, Guvernul a 

finanţat cele 6 centre regionale de asistenţă şi protecţie în coordonare cu ONG-

urile şi autorităţile publice locale. Această gamă de servicii a asigurat asistenţă de 

scurtă şi lungă durată, reintegrarea şi instruire vocaţională. Guvernul a asigurat 

echivalentul a aproximativ 373,000$ pentru întreţinerea a 7 centre de asistenţă şi 

protecţie pentru victime ale TFU, violenţei în familie, înregistrând o creştere de la 

echivalentul de 302,200$ în anul 2012.  

 

Centrul pentru combaterea traficului de persoane activ a încurajat victimele de a fi 

asistate în procesul de urmărire penală a traficanţilor, victimele beneficiind de 

suport prin asigurarea serviciilor adecvate din partea ONG-urilor. Victimele au fost 

libere să obţină locuri de muncă sau să părăsească ţară pe parcursul procesului de 

judecată, accesul la servicii nu a fost condiţionat de cooperarea în cadrul procesului 

de investigare şi urmărire penală.  ONG-urile au raportat că potenţialele victime ale 

traficului de copii au fost intervievaţi de către organele de drept în prezenţa unui 

psiholog fiind utilizată camera specială de audiere. În anul 2013 au fost utilizate 4 

camere de audiere. Guvernul a asigurat echivalentul a 130,000$ pentru deschiderea 

a 6 camere regionale de audiere a  copiilor victime martori.  Cu toate acestea, se 

pare că Guvernul nu a protejat corespunzător victimele. Centrele de asistenţă şi 

protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU au avut puţină securitate, iar  

victimele şi victimele martori participante în procesul de judecată au fost 

ameninţate. Resursele organelor de drept au fost insuficiente pentru a asigura 



protecţie suficientă iar corupţia a subminat încrederea în ei. Se pare că, procurorii 

nu au pregătit în mod corespunzător victimele pentru procesul de judecată. 

Şedinţele de judecată adesea au fost amânate şi procurorii nu au menţinut un 

contact permanent cu victimele. În anumite cazuri, victimele au fost intimidate în 

sălile de judecată, în prezenţa poliţistului şi a procurorilor şi erau mereu abordate 

de către traficanţi şi presate să schimbe mărturiile. În 2013, 3 victime au primit 

compensare, variind între sumele de aproximativ 300 $ şi 2,300$. Cu toate acestea, 

capacitatea victimei de a depune plângere împotriva traficanţilor a fost deseori 

subminată, deoarece infractorul trebuie să fie în primul rând recunoscut ca vinovat 

de instanţă şi conform constatărilor traficanţii oferă mită judecătorilor şi pentru a 

scapă de pedeapsă. Legislaţia Republicii Moldova asigură permise de şedere sau 

extinderea permiselor pentru cetăţenii străini sau apatrizi victime ale traficului de 

fiinţe umane care doresc să participe în procesul de urmărire penală. Pe parcursul 

anului 2013 nu au fost raportate cazuri de a fi deportate victime ale TFU. Codul 

Penal al Republicii Moldova exonerează victima traficului de fiinţe umane de 

răspunderea penală pentru comiterea de infracţiuni legate cu traficul de fiinţe 

umane. Deşi, conform legislaţiei, victimelor le este oferită perioada de reflecţie – 

timp pentru recuperare  înainte de a decide dacă să coopereze cu organele de drept 

– în practică, autorităţile, rar, asigură victimelor o perioadă de reflecţie datorită 

regulilor procedurilor penale care solicită ca procurorii să înainteze învinuirea în 

limite stricte de timp. Ca rezultat, drepturile victimelor nu sunt întotdeauna 

respectate. Guvernul a fost incapabil să combată traficul de fiinţe umane în 

regiunea stângă a Nistrului, care se află în afara controlului autorităţilor de la nivel 

central. Victimele din partea stângă a Nistrului au beneficiat de întreg suportul şi 

asistenţa din partea Centrelor de asistenţă şi protecţie din Republica Moldova, dar 

cooperarea organelor de drept este rară, informală şi inadmisibilă în judecată.  

 

Prevenirea   

Guvernul a intensificat eforturile pentru prevenirea traficului de ființe umane pe 

parcursul anului prin crearea permanentă a secretariatului Comitetului național 

pentru combaterea traficului de ființe umane și a majorat personalul la 4 membri. 

Secretariatul a fost responsabil pentru coordonarea caracteristicii de acționare a 

Guvernului în traficul de ființe umane. În septembrie 2013 Secretariatul a început 



întocmirea proiectului Planului de acțiuni pentru anii 2014-2016. Secretariatul a 

organizat instruiri și mese rotunde  membrilor comisiilor teritoriale, primarilor, 

consilierilor orașului și liderilor locali  în combaterea traficului. Guvernul a instruit 

375 psihologi și profesori din școli cu privire la subiectele ce se referă la 

identificarea victimei și tehnici de interviu cu copiii victime. Guvernul, în 

colaborare cu ONG-urile  au instruit 699 profesioniști în identificarea victimei, 

activități curente în identificarea victimei și principiile de cooperare 

interinstituționale. În 2013, în parteneriat  cu autoritățile locale, Guvernul a re-

instruit mai mult de 700 medici, asistenți sociali, colaboratori din școli, personalul 

care aplică legislația și reprezentanți ai ONG-urilor în prevenirea și combaterea 

traficului. Guvernul a pornit urmărirea penală și a condamnat firmele turistice din 

Republica Moldova pentru recrutarea prin înșelăciune a străinilor și impunerea la 

muncă forțată. Au fost revocate licențele a  8 angajatori pentru violările de muncă 

forțată, suspendate temporar 9 licențe și anulate 10 licențe eliberate ilegal. 

Guvernul a lansat un site dedicat resurselor anti-trafic, informației, contactelor, 

rapoartelor și noutăților refritoare la trafic. Guvernul de asemenea a organizat timp 

de-o saptămînă o campanie pentru creșterea gradului de conștientizare centrată pe 

Ziua Europeană Anti-trafic. Mai mult de 120000 persoane au participat în 

Sătămîna Națională Anti-trafic, inclusiv studenți care au participat la dezbateri 

publice și seminare despre trafic. Guvernul a continuat să investească în 

combaterea abuzului sexual al copiilor online și recrutarea copiilor prin 

intermediul internetului pentru exploatare prin stabilirea unui Centru pentru 

combaterea crimelor informatice. Guvernul nu a manifestat eforturi în vederea 

reducerii cererii pentru acțiuni comerciale cu caracter sexual sau muncă forțată.     

        

  

 


