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ABREVIERI 

 

ANOFM – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ANRCETI – Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei  

APC – Autoritate Publică Centrală 

API – Asociaţia Presei Independente  

APL – Autoritate Publică Locală  

AT – Agenţia de Transplant  

BMA – Biroul Migraţie şi Azil 

BRD – Biroul pentru Relaţii cu Diaspora 

CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane 

CCA – Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

CCCI – Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice 

CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 

CoE – Consiliul Europei  

CIDDC – Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului 

CI „La Strada” – Asociaţia Obştească Centrul internaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor 

femeii „La Strada”  

CNA – Centrul Naţional Anticorupţie  

CNAS – Casa Naţională de Asigurări Sociale 

CN CTFU – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

CNFACEM – Centrul Naţional de Formare, Asistenţă, Consiliere şi Educaţie din Moldova 

CNPAC – Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 

CORM – Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova  

CP – Codul Penal 

CPP – Codul de Procedură Penală 

CRAP – Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 

CSM – Consiliul Superior al Magistraturii 

CSP – Consiliul Superior al Procurorilor 

CT CTFU– Comisie teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

DIP – Departamentul Instituţii Penitenciare 

DMPDC – Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului 

DPF – Departamentul Poliţiei de Frontieră 

EAU – Emiratele Arabe Unite 

EMT – Echipa multidisciplinară teritorială din cadrul SNR 

EUBAM – Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi în  

 Ucraina  

EUROPOL – Organizaţie de combatere a criminalităţii la nivel european  

GRETA – Grupul de experţi independenţi privind combaterea traficului de persoane din 

 cadrul Consiliului Europei 

HG – Hotărâre de Guvern 

ICMPD – Centrul Internaţional pentru Migraţie şi Dezvoltare a Politicii 

IGP – Inspectoratul General al Poliţiei 

INI –Inspectoratul Naţional de Investigaţii 

INJ – Institutul Naţional al Justiţiei 

INTERPOL – Organizaţie de combatere a criminalităţii la nivel internaţional 

ISM– Inspectoratul de Stat al Muncii 

ÎMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
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MAEIE – Ministerul Afacerilor  Externe şi Integrării Europene  

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MDL – Valuta naţională a RM 

MEc – Ministerul Economiei 

MEd – Ministerul Educaţiei 

MF – Ministerul Finanţelor 

MJ – Ministerul Justiţiei  

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

MS – Ministerul Sănătăţii 

MTIC – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

MTS – Ministerul Tineretului şi Sportului 

NORLAM – Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

OI – Organizaţie Internaţională 

OIM – Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova 

ONG – Organizaţie neguvernamentală  

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

PG – Procuratura Generală  

PN – Plan Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane   

PTFS – Punct de trecere a frontierei de stat 

RM –Republica Moldova  

SDC – Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

SELEC – Centrul Sud-Est European de aplicare a Legii 

SID – Ziua Siguranţei pe Internet  

SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane 

SP – Secretariat Permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 

TC – Trafic de copii 

TFU – Trafic de fiinţe umane 

TdH – Fundaţia Elveţiană „Terre des Hommes” 

VF – Violenţă în Familie 

VLAP – Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE 

UE – Uniunea Europeană 

UNC – Unitatea Naţională de Coordonare a SNR 

UNICEF – Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 

UNODC – Agenţia ONU pentru Crimă Organizată şi Droguri 

Un Women – Entitatea Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi abilitarea femeii 

USMF – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" 
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METODOLOGIA 

 

Raportul dat constituie o trecere în revistă a rezultatelor obţinute de către comunitatea antitrafic din 

Republica Moldova pe perioada anului 2015 şi concluziile, recomandările pentru intervenţii prompte cu 

scopul de îmbunătăţire a situaţiei pe perioada anului 2016. Elaborarea acestuia reiese din prevederile 

legale
1
, atribuţiile Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane  (CN CTFU) şi a 

Secretariatului permanent.   

În vederea colectării informaţiilor relevante pentru elaborarea documentului au fost utilizate 

metode/instrumente diverse, în special: 

- colectarea informaţiilor primare furnizate de către APC, APL, ONG şi OI (comunitatea antitrafic), ce 

reprezintă: 

 informaţii privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane 

(TFU), conform prevederilor şi responsabilităţilor stabilite în Planul naţional de prevenire şi 

combatere a TFU pentru anii 2014-2016
2
 (în continuare – Plan naţional); 

 informaţii adiţionale, privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a TFU, suplimentar 

Planului naţional, în conformitate cu planurile instituţionale, dar şi privind capacitatea donatorilor 

de a complementa suportul pentru comunitatea antitrafic; 

 informaţiile cu privire la realizarea recomandărilor deciziilor şedinţelor CN CTFU; rezultatele 

şedinţelor bilaterale şi multilaterale cu actorii antitrafic; 

 datele statistice colectate de către SP în conformitate cu Formularele PRETRIAL, TRIAL, 

AFTERTRIAL, CRIMES CONEXE şi VICTIMS (3); 

 recomandările rapoartelor internaţionale de evaluare (GRETA, UNODC, GTiP Report, etc). 

 

În vederea prezentării informaţiilor colectate într-o formă completă şi explicită, documentul a fost 

structurat în 3 capitole şi 3 Anexe. Importanţa acestui document constă în asigurarea monitorizării 

periodice, analizei şi evaluării politicilor naţionale de prevenire şi combatere a TFU în ansamblu şi în 

special pentru perioada anului 2015, care serveşte drept punct de reper în elaborarea şi îmbunătăţirea 

continuă a acestor politici cu scopul de a aduce politica statului în domeniul dat la nivelul standardelor 

internaţionale în beneficiul restabilirii, respectării şi protecţiei drepturilor omului. 

 

I. MĂSURI GENERALE 

 

Perioada anului 2015 reprezintă o etapă de consolidare a rezultatelor şi analiza acestora pe care 

Guvernul Republicii Moldova, împreună cu partenerii săi, le-a obţinut în ultimii 10 ani. Această perioadă 

a fost marcată de un şir de evenimente internaţionale importante pentru domeniu, cum ar fi: Marcarea 

prin diverse activităţi a 10 ani de implementare a Convenţiei Europene privind Lupta împotriva TFU, 

care a fost deschisă spre semnare la 16 mai 2005 la Varşovia şi de atunci a fost ratificată de 46 de ţări, 

inclusiv şi de către Republica Moldova (la 19 mai 2006); Evaluarea Guvernului cu privire la 

implementarea Convenţiei CoE privind lupta împotrivă TFU (runda a doua), iar în luna mai a fost 

găzduită şi Misiunea de evaluare a Grupului de experţi GRETA; Desfăşurarea Conferinţei Regionale 

"Zece ani a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane: Rezultate 

şi perspective în Europa de Est (Belarus, Moldova şi Ucraina)"; Reuniunea grupului de experţi privind 

fluxul de mijloace financiare obţinute ilicit, urmare a comiterii infracţiunii traficului de fiinţe umane şi 

organizării migraţiei ilegale în regiunea Europei de Est, un şir de vizite de studii cu scopul schimbului de 

experienţă şi bune practici cu omologii noştri din ţările UE şi alte regiuni, ş.a. 

                                                 
1
Art. 8, alin. (4) din Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea TFU 

2
Aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 484 din 26.06.2014  
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Cu privire la cadrul legal este de menţionat că acesta a fost atît îmbunătăţit prin adoptarea unor 

acte normative, cît şi au fost iniţiate unele modificări de acte legislative / normative, care prezintă un 

interes sporit pentru activitatea ulterioară a comunităţii antitrafic. Menţionăm, Hotărîrea Guvernului nr. 

898 din 30 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru şi standardele minime de 

calitate ale Serviciul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane
3
, care va asigura un 

cadru normativ pentru prestarea serviciilor sociale calitative prin prisma respectării drepturilor beneficiarilor. 

Regulamentul-cadru vine să ajusteze cadrul normativ naţional în domeniu, eficientizând sistemul de asistenţă 

şi protecţie socială a victimelor TFU, cu scopul prevenirii şi combaterii fenomenului.  

Un segment important al politicii antitrafic este de consolidare şi asigurare a resurselor umane, 

pentru a desfăşura activităţi operative la nivel corespunzător, cît şi măsuri de identificare, asistenţă şi 

protecţie a victimelor TFU în conformitate cu rigorile legale. În acest sens, au fost organizate instruiri 

pe diverse tematici (a se vedea Sensibilizare, informare şi consolidarea capacităţilor specialiştilor).  

 

II. PROGRESUL IMPLEMENTĂRII  POLITICII NAŢIONALE ANTITRAFIC 

PRIN PRISMA PARADIGMEI 4P 

 

2.1. PREVENIRE 

 
Conform Planului naţional 2014-2016, cele mai multe activităţi realizate de către comunitatea 

antitrafic au avut un caracter de prevenire, axate pe activităţi pro-active întreprinse de către 

reprezentanţii organelor de drept, asistenţa şi protecţia potenţialelor victime TFU, consolidarea 

capacităţilor resurselor umane, sensibilizarea publicului larg,  precum şi publicarea, distribuirea 

diferitor materiale tematice ş.a.  

 

2.1.1. Prevenirea exploatării  

 

În scopul ghidării angajaţilor DPF în identificarea pro-activă a victimelor TFU în punctele de 

trecere a frontierei, au fost create, actualizate şi diseminate următoarele profiluri de risc: 

 traficul de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă sau servicii forţate; 

 traficul de fiinţe umane în scop de exploatare sexuală; 

 combaterea traficului de fiinţe umane în scop de exploatare prin cerşetorie. 

Direcţia analiza riscurilor a DPF a asigurat activitatea Grupului comun de analiză a riscurilor, 

creat în baza Ordinului comun nr.220/71/41/327-o din 28.07.2014 al MAI, SIS, PG şi SV, printre 

realizările căruia este şi reflectarea, prin intermediul rapoartelor anuale şi semestriale, a situaţiei în 

domeniul TFU, având astfel posibilitatea de a face pronosticuri cu privire la tendinţele acestui fenomen.  

Pe parcursul anului 2015, Grupul respectiv a elaborat 2 produse analitice de bază: 

1. Raportul documentar comun de evaluare a riscurilor în domeniul combaterii criminalităţii 

transfrontaliere, a traficului de fiinţe umane şi a migraţiei ilegale pentru anul 2014; 

2. Raportul comun de evaluare a riscurilor în domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, a 

traficului de fiinţe umane şi a migraţiei ilegale pentru semestrul I al anului 2015. 

          În cadrul activităţii de contracarare a TFU, ofiţerii de investigaţii speciale ai DPF, utilizează 

proceduri care le-au însuşit în cadrul instruirilor realizate până acum. Astfel, urmare a rezultatelor 

înregistrate din ultimii ani,  procedurile care ghidează funcţionarea DPF în identificarea pro-activă a 

victimelor TFU sunt considerate a fi eficiente. Informaţiile prezentate de către instituţiile organelor de 

drept relevă faptul că pe parcursul anului 2015 urmare a colaborării dintre CCTP şi DPF, la PTF Sculeni 

au identificat două potenţiale victime ale TC şi TFU în scop de exploatare sexuală în Franţa. De 

asemenea, la PTF Aeroport Chişinău în urma măsurilor pro-active a fost identificată o victimă a TFU 

care urma să fie exploatată sexual în Turcia. 

                                                 
3http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362690 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362690
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De către CCTP a fost elaborat şi prezentat Raportul de analiză strategică „Monitorizarea situaţiei 

privind traficul de fiinţe umane - analiza stării şi dinamicii infracţionale pentru anul 2014. Raportul 

reprezintă o analiză comparativă a datelor despre infracţiunile traficului de fiinţe umane/copii, săvîrşite în 

anul  2014. Studiul analitic este orientat spre cercetarea situaţiei şi formelor de manifestare a 

fenomenului, de evaluare a riscurilor, prognozarea situaţiei infracţionale a TFU în ţară şi serveşte drept 

un instrument analitic ce contribuie la prevenirea, lupta împotriva TFU în Moldova. Este al doilea produs 

al CCTP şi rămîne o necesitate stringentă în asigurarea continuităţii acestuia.    

Un alt aspect important pentru prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane este prevenirea 

unor astfel de cazuri prin activităţi de monitorizare, campanii de conştientizare, educaţie şi instruire. De 

asemenea este necesară şi asigurarea transparenţei în activitatea organelor de drept, prin elucidarea 

eforturilor întreprinse de către acestea în vederea combaterii oricărei manifestări a traficului de persoane. 

Astfel, pe parcursul anului 2015 de către Procuratura Generală au fost mediatizate peste 87 subiecte cu 

privire la prevenirea şi combaterea TFU. Conform datelor Procuraturii Generale pe parcursul anului 2015 

au fost înregistrate 189 de cazuri de TFU (151 - art. 165 şi 38 – art. 206 C.P.) în creştere cu 14 cazuri 

comparativ cu anul 2014. Specialiştii afirmă faptul că numărul în creştere a cazurilor identificate se 

datorează în special capacităţilor consolidate a reprezentanţilor organelor de drept de a aplica instrumente 

pro-active de identificare.  

De asemenea cu scopul prevenirii fenomenului TFU în rândul elevilor absolvenţi ai şcolilor 

internat, Misiunea OSCE Viena în colaborare cu SP şi MEd au facilitat în cadrul Săptămânii antitrafic în 

perioada 15-21 octombrie 2015, participarea elevilor din şcolile internat din or. Leova şi or. Străşeni, la 

lucrările Forumului European de angajare în câmpul muncii, organizat de către Camera de Comerţ 

Franceză în cooperare cu Alianţa Franceză din RM. În acelaşi context, la 21 octombrie 2015 au fost 

organizate 2 excursii pentru elevii din cadrul Şcolii internat nr. 3 (30 copii) din Chişinău, la 

întreprinderea „Lactalis-Alba” din or. Soroca, şi vizita elevilor din cadrul Şcolii internat din Străşeni (30 

copii) la fabrica de îngheţată „Sandrilliona” din oraşul Ialoveni. Scopul activităţilor menţionate a constat 

în familiarizarea cu oportunităţile de angajare şi mediul de lucru a angajaţilor întreprinderilor, 

oportunităţi de orientare profesională şi angajare ulterioară a elevilor. 

Rolul specialiştilor MAEIE, rămîne a fi deosebit de important în prevenirea fenomenului, dar şi 

asistenţa acordată cetăţenilor noştri peste hotarele ţării. Putem observa că urmare a instruirilor care au loc 

anual pentru reprezentanţii misiunilor diplomatice, numărul victimelor identificate şi asistate de către 

oficiile consulare se află în uşoară creştere. Respectiv, dacă în anul 2014, au fost identificate şi asistate  9 

victime ale TFU, în anul 2015 au fost identificate şi asistate 12 victime ale TFU.  

Un rol important pe care îl deţine în prevenirea TFU este implementarea SNR prin acordarea 

asistenţei sociale potenţialelor victime (persoanelor aflate în situaţii dificile), coordonarea şi 

monitorizarea căruia este realizată de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF). Pe 

parcursul anului 2015 au fost asistate 1177 potenţiale VTFU. Diagrama de mai jos reflectă categoriile de 

beneficiari asistaţi în cadrul SNR. Anul 2015 poate fi caracterizat ca o perioadă în care au fost asistaţi, un 

număr mare de migranţi în dificultate, 199 comparativ cu 96 în anul 2014, cetăţeni moldoveni cu acte în 

regulă ce au trăit o perioadă îndelungată pe teritoriul ţării de destinaţie şi din cauza conflictului armat au 

fost nevoiţi să fie repatriaţi. Printre aceştia, cei mai mulţi sunt cetăţenii moldoveni aflaţi în zona de 

conflict pe teritoriul Ucrainei şi Siriei.  
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Diagrama nr. 1                                   

  
 

Statistica ultimilor 10 ani atestă că în total au fost asistate 6209 potenţiale victime ale TFU, după 

cum urmează: 2006 – 19, 2007 – 52, 2008-203, 2009-308, 2010-328, 2011- 651, 2012-1214, 2013-1403, 

2014-854, 2015-1177.  

Un rol important în identificarea, prevenirea şi referirea cazurilor îl au liniile fierbinţi
4
 din domeniu, 

în special  Linia Fierbinte 080077777, la care au fost înregistrate 14 351 apeluri, dintre care 13 440 

apeluri au vizat prevenirea TFU şi 208 sunt apeluri SOS, asociate cu cazuri de TFU, exploatare, migranţi 

în dificultate. Au fost identificate 33 de cazuri drept cazuri de TFU (adulţi), 35 cazuri migranţi în 

dificultate şi 15 cazuri de dispariţie a persoanelor adulte. Cazurile identificate au fost referite partenerilor 

din cadrul SNR, dar şi către CCTP.  

 

2.1.2. Diminuarea vulnerabilităţii  

 Pentru a diminua sau preveni vulnerabilitatea persoanelor din categoriile de risc este necesar să 

monitorizăm aceste cazuri, dar şi să fie prevăzute programe, masuri de intervenţie în fiecare caz, după 

necesităţi. În anul 2015 au fost realizate un şir de activităţi în acest sens.  

În vederea sporirii abilităţilor antreprenoriale privind plasarea la  muncă  temporar a lucrătorilor din 

Republica Moldova în sectoare specifice de muncă în Israel, CI “La Strada”, în parteneriat cu Centrul de 

Migraţie Internaţională şi Integraţie (CIMI), Israel, şi ANOFM au facilitat angajarea în Israel a 1134 de 

cetăţeni ai Republicii Moldova în siguranţă şi condiţii bune. Aceasta a fost posibil conform condiţiilor de 

valorificare a acordului bilateral dintre Republica Moldova şi Israel. 

ANOFM a organizat 3 târguri on-line ale locurilor de muncă la care au participat în total 357 

angajatori care au avut disponibile cca 4 mii de locuri de muncă. Pe parcursul desfăşurării evenimentelor 

platforma târgului on-line (www.e-angajare.md) a fost accesată de circa 5100 persoane din peste 30 de 

ţări. În total au aplicat CV-ul pentru un loc de muncă direct pe platforma târgului on-line aprox. 300 

persoane. 

De asemenea, ODIMM, prin intermediul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor 

a instruit în perioada 2008-2015 circa 4103 tineri, din care: 43% au constituit femei, 19% antreprenori. 

Au fost consultaţi peste 12500 de tineri cu referire la iniţierea sau dezvoltarea afacerii. De asemenea, 

pentru îmbunătăţirea permanentă a cunoştinţelor antreprenorilor în domeniul afacerii ODIMM 

implementează un program de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii”. Principalele module de 

instruire oferite sunt reprezentate de: Managementul strategic al afacerii; Marketing on-line; Proceduri de 

                                                 
4 http://antitrafic.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=80&id=79&t=/LINIILE-FIERBINI/LINIILE-FIERBINTI/ 

http://www.e-angajare.md/
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export-import; Managementul resurselor umane; Time management; etc. În perioada 2009-2015 în cadrul 

acestui program au fost instruiţi 5255 de antreprenori, inclusiv 66% femei. Programele menţionate mai 

sus au perioada de implementare şi pentru anul 2016. În perioada  2011-2015, ODIMM cu suportul UE şi 

al Guvernului Norvegiei a creat şi dezvoltă activităţile a 9 incubatoare de afaceri, în care activează 155 de 

companii din sfera serviciilor şi producerii, dintre care 34% întreprinderi sunt gestionate/create de femei, 

iar 51% de către tineri. Rezidenţii incubatoarelor de afaceri au creat în această perioadă 643 locuri de 

muncă, dintre care 39% sunt destinate tinerilor. 

 

2.1.3. Sensibilizarea, informarea publicului larg şi consolidarea capacităţilor specialiştilor
5
   

 

Un indicator pentru reducerea fenomenului TFU îl constituie implicarea activă şi „educarea” 

publicului (larg) asupra promovării migraţiei sigure, locurilor de muncă legale, a serviciilor de protecţie 

şi asistenţă care pot fi accesate în ţară şi străinătate: 
Tabelul nr. 1 

Număr de activităţi de sensibilizare şi informare (cu aproximaţie)  

 

Sensibilizare  Numărul de activităţi (seminare, cursuri de instruire, tabere de vară, lecţii 

publice, ore în cadrul instituţiilor de învăţământ)
6
  

3550 

Numărul de persoane sensibilizate şi informate (elevi, studenţi, părinţi, 

public larg etc.) 
306 000 

Numărul de pliante distribuite
7
  202 000 

 

 Publicaţii/   

cercetări  

 

 

1.  Studiul „Asigurarea accesului victimelor violenţei sexuale la asistenţa şi 

protecţie legală şi socială adecvată”, realizat de CI „La Strada cu 

suportul financiar al Ambasadei SUA în Chişinău. Raportul este dis-

ponibil în limba română şi engleză pe site-ul CI “La Strada”: 

http://cupluarmonios.lastrada.md/rapoarte-si-studii/. 

2. Studiul  „Rolul şi capacitatea CT  în realizarea politicilor din domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU şi implicarea organizaţiilor”, realizat de SP 

cu suportul financiar al misiunii OSCE în Moldova. 

3. „Ghidul cu recomandări pentru reabilitarea şi reintegrarea victimelor 

TFU” – Manual pentru regiunea Balcanilor de Vest, elaborat de CI „La 

Strada în colaborare cu ONG „KEPAD” din Grecia cu suportul financiar 

al MAE al Norvegiei. Este disponibil în limba engleză pe site-ul CI “La 

Strada”: 
http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/ARIADNE_Reintegration_manual.pdf 

4.  Publicaţie tematică “Coordonarea ca o nouă metodă de management a 

politicii în domeniul contracarării traficului de fiinţe umane” – a şasea 

din seria ”La Strada EXPRESS”, elaborată de CI „La Strada în 

colaborare cu SP cu suportul financiar al Fundaţiei OAK. Publicaţia “La 

Strada Express” este disponibilă  în limbile română, engleză şi rusă pe 

site-ul CI “La Strada”: 

http://migratiesigura.lastrada.md/rapoarte-si-studii/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcarea Zilei mondiale împotriva traficului de persoane - 30 Iulie   

Asociaţa Oberliht a organizat proiecţia filmului "Preţul Sexului" (2011) - un documentar realizat de 

regizoarea bulgară Mimi Chakîrova care urmăreşte câteva cazuri de victime femei traficate în Turcia, 

                                                 
5 Pentru mai multe detalii a se consulta Anexa nr. 1 Informaţie asupra progresului implementării Planului naţional 2014-2016 şi realizările adiţionale  
6 Anexa nr. 1 Informaţie asupra progresului implementării Planului naţional 2014-2016 şi realizările adiţionale 
7 Anexa nr. 1 Informaţie asupra progresului implementării Planului naţional 2014-2016 şi realizările adiţionale 

http://cupluarmonios.lastrada.md/rapoarte-si-studii/
http://www.lastrada.md/publicatii/ebook/ARIADNE_Reintegration_manual.pdf
http://migratiesigura.lastrada.md/rapoarte-si-studii/
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Grecia şi Dubai - urmată de o dezbatere despre fenomenul traficului de persoane, impactul asupra 

victimelor şi a comunităţii. La dezbatere au participat psihologi, sociologi, asistenţi sociali şi 

reprezentanţi ai APC şi ONG .  

 

- Marcarea „Săptămânii de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, 15-21 octombrie 

2015
8
  

Evenimentul care a dat start Campaniei naţionale antitrafic a fost marcarea a cei Zece ani a Convenţiei 

Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU,în cadrul Conferinţei regionale axate pe rezultatele 

implementării acesteia şi perspective din Europa de Est (Belarus, Moldova şi Ucraina), organizată la 

Chişinău, în perioada 29-30 Septembrie 2015. Totodată, menţionăm că cel puţin 24 Comisii Teritoriale 

au utilizat ca instrument de mediatizare panourile informative în incinta instituţiilor publice, dezbaterile 

în comunitate, la nivel de primării, lecţii deschise în cadrul instituţiilor de învăţământ.  Cu suportul 

partenerilor au fost editate în jur de 30 000 de materiale informative şi au fost distribuite către Comisiile 

teritoriale, prin intermediul secretarilor Comisiilor teritoriale, reuniţi în cadrul unei şedinţe operative la 

data de 9 octombrie 2015.  

 

- Celebrarea Zilei Internaţionale a Migrantului – 18 decembrie 

Cu ocazia acestei zile a fost lansată Campania „3 zile de informare privind provocările legate de procesul 

migraţional” în cadrul căreia au fost organizate campanii de informare privind provocările procesului 

migraţional. Timp de trei zile, tineri din 35 de localităţi din ţară au fost informaţi despre riscurile şi 

posibilităţile de angajare legală atât în ţară, cât şi peste hotare. Grupul ţintă a cuprins tinerii cu vârsta între 

17-21 de ani care după finalizarea studiilor sunt predispuşi migraţie. La nivel local, ATOFM şi partenerii 

săi au organizat 51 seminare informative la care au participat 1541 persoane, inclusiv tinerii absolvenţi. 

Participanţii au aflat date generale despre fenomenul migraţiei, oportunităţile de angajare în Republica 

Moldova, serviciile prestate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, posibilităţile de angajare 

legală peste hotare, precum şi riscurile migraţiei ilegale. 

 

- Campania de combatere a abuzului sexual asupra copiilor – „Aici nu se pune mâna” 

Campania a fost lansată la 28 mai 2015 de CNPAC în parteneriat inclusiv cu MEd şi a făcut parte din 

ciclul de campanii privind combaterea violenţei sexuale asupra copiilor ONE IN FIVE desfăşurate de 

Consiliul Europei. Mesajul principal transmis în cadrul acestei campanii adresat părinţilor, îngrijitorilor şi 

educatorilor a fost -  Învaţă copilul regula „Aici nu se pune mâna”. În cadrul campaniei au fost distribuite 

120.000 materiale informative (postere, leaflete informative adresate părinţilor, broşuri pentru copii). 

 

- Campania de sensibilizare „Telefonul Copilului împarte zâmbete copiilor” 

1 iunie a fost un minunat prilej de a sărbători Ziua Internaţională a Copiilor şi un an de activitate a 

Telefonului Copilului. Activităţile desfăşurate la 31 mai în Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” de 

echipa CI „La Strada”, care prestează serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii 116 111, 

gestionat de MMPSF, au fost parte  a campaniei „Vreau să ştiu”, organizate sub egida MEd şi a CNPDC. 

Scopul evenimentului a fost de a bucura copiii cu activităţi în care ei să fie activ implicaţi şi să-şi 

manifeste creativitatea, precum şi să cunoască despre faptul că la Telefonul Copilului 116 111 şi pe 

portalul siguronline.md pot găsi întotdeauna suport şi îndrumare. Pentru promovarea Telefonului 

Copilului, CI ,,La Strada’’ a editat şi distribuit calendare informative  „Sună la 116 111”, într-un tiraj 

cumulativ de peste 2.000 exemplare  cu scopul de a informa membrii comunităţii unde pot semnala 

cazuri de încălcare a drepturilor unui copil. Prin setul de materiale promoţionale cu genericul „Un apel 

poate schimba viaţa unui copil”, Telefonul Copilului încurajează adulţii să sesizeze cazuri de neglijare, 

violenţă asupra copilului sau alte situaţii care reclamă implicarea şi intervenţia specialiştilor din 

instituţiile abilitate. În perioada ianuarie – decembrie 2015 la Telefonul Copilului  (TC) au fost 

înregistrate 6995  sunete din care 5599 apeluri unice şi 1396 apeluri  repetate. Această perioadă este 

                                                 
8 http://antitrafic.gov.md/public/files/FINAL_Raport_Saptamana_antitrafic_2015_Draft_2.pdf 
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caracterizată ca o perioadă de creştere considerabilă a apelurilor recepţionate  din partea copiilor în 

comparaţie cu cele recepţionate din partea adulţilor, constituind numai 7,5% sunete din partea adulţilor.O 

sursă de informare şi sesizare a potenţialelor cazuri de abuz şi exploatare în rândul copiilor este şi 

portalul informaţional www.siguronline.md, gestionat de către CI „La Strada”. În 2015, au fost oferite 

227 consultaţii online prin intermediul acestui site. În perioada de raportare portalul a fost accesat de 44 

270 ori; au fost identificate 2 cazuri de acostare online şi referite la Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Informaţionale (CCCI). 

 Ca o inovaţie în anul 2015 în instruirea specialiştilor, menţionăm seminarele organizate cu tema: 

„Tehnici de diminuare a sindromului arderii profesionale”, destinate coordonatorilor EMT din cadrul 

SNR, asistenţilor sociali, psihologilor din rîndurile prestatorilor de servicii. În cadrul acestor seminare au 

fost identificate sursele arderii profesionale versus care sunt căile de bunăstare, gestionarea emoţiilor la 

locul de munca si tehnici comportamentale pentru reducerea stresului ocupaţional.  

De asemenea, s-a dovedit a fi utilă şi reuşită organizarea instruirilor mixte pe investigaţia cazurilor 

de TFU, la care au participat ofiţerii de poliţie, procurorii şi judecătorii. Specialiştii au remarcat faptul că 

pe parcursul instruirilor mixte sunt implicate problemele din punctul de vedere al tuturor reprezentanţilor 

instituţiilor organelor de drept, respectiv, s-a ajuns la o concluzie unică că această abordare este mai 

eficientă şi astfel, urmează şi în continuare să fie aplicată.  

În octombrie 2015 a fost desfăşurat seminarul de  instruire pentru specialiştii Grupului tehnic 

coordonator al SP, privind planificarea bazată pe rezultate şi raportarea în baza indicatorilor Planului 

Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane (2014-2016). Seminarul a contribuit la 

consolidarea abilităţilor specialiştilor  în identificarea, clasificarea şi măsurarea indicatorilor, solicitaţi de 

către evaluatorii internaţionali, dar şi măsurabili în gradul de implementare a politicilor naţionale în 

domeniul de referinţă. Acest exerciţiu va fi şi benefic în vederea elaborării ulterioare a documentului 

strategic naţional pe următoarea perioadă (aproximativ 2016-2020).  Pe parcursul anul 2015 în total au 

fost instruiţi  aproximativ  1972 de specialişti , avînd la bază diverse tematici cu privire la prevenirea şi 

combaterea TFU, aceasta poate fi analizată  în  diagrama de mai jos:  

   
Diagrama nr. 2 

 Specialiştii instruiţi în anul 2015 
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2.2. PEDEPSIRE 

 

2.2.1. Profilul traficantului 

 

Din numărul total de 27 deţinuţi condamnaţi pentru trafic de fiinţe umane şi/ sau trafic de copii, în 

anul 2015, care îşi ispăşesc pedeapsa în sistemul penitenciar -  55,5% sunt femei şi 44,5% bărbaţi 

(conform datelor din AFTERTRIAL FORM). Din numărul total de deţinuţi, 92,6 % sunt cetăţeni ai 

Republicii Moldova, 7,4 % (2 deţinuţi)sunt de altă naţionalitate.  

Analizînd nivelul de educaţie al deţinuţilor, evidenţiem că 67 % au absolvit studii medii şi de 

specialitate, 11 % (3 deţinuţi) posedă studii superioare, 11 % au studii primare, iar despre alte 11% nu 

sunt înregistrate careva date.  

Cu privire la starea civilă remarcăm că 48% dintre deţinuţi sunt necăsătoriţi, 33,2% sunt căsătoriţi, 

7,4% sunt divorţaţi, 4% (1 deţinut) sunt văduvi, iar 7,4% se atribuie la altă formă de stare civilă. 

66,6 % dintre deţinuţi au fost condamnaţi la pedeapsa cu închisoare pe un termen cuprins între 5-12 

ani, 15% pe un termen cuprins între 13-15 ani şi 11 % pe un termen mai mare de 15 ani, iar despre 7,4% 

nu sunt înregistrate date..  

100% dintre deţinuţi nu au achitat despăgubiri victimelor. 

Remarcăm faptul că nici o persoană (înregistrate în anul 2015) care-şi ispăşeşte pedeapsa pentru 

comiterea infracţiunii de TFU şi TC, nu face parte din categoria celor prevăzute de art.123 Cod Penal 

(persoana cu funcţie de răspundere, persoana publică şi persoana cu funcţie de demnitate publică).  

Datele prezentate conturează următorul profil al traficantului: 

1) printre deţinuţi, numărul de femei îl depăşeşte pe cel al bărbaţilor cu 11% (15 persoane).  

2) majoritatea deţinuţilor sunt cetăţeni ai Republicii Moldova;  

3) posedă în mare parte studii medii de specialitate;  

5) majoritatea sunt necăsătoriţi, deşi acest procentaj depăşeşte numai cu 14,8% (4 persoane) pe cei 

căsătoriţi;  

6) printre deţinuţi nu se numără oficiali; 

7) nici un deţinut nu a achitat despăgubiri victimelor.  

 
Tabelul nr. 2 Profilul persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare pentru TFU/TC 

 

Anu

l 

Numărul 

persoane

lor care 

execută 

pedeapsa 

cu 

închisoar

ea 

Sex Vârsta Cetăţenie 

Durata 

medie a 

pedepsei 

(ani) 
Fe

m. 

Mas

с 

min

or 

adu

lt 
md ital rus 

alba

n 
turc 

bul

g 
alte 

2010 7/2 3/1 4/1 0 7/2 6/2 0 0 0 1/0 0 0 

0 

 

 

8.5/13.5 
2011 4/2 3/2 1/0 0 4/2 4/2 0 0 0 0 0 0 6.7/6.5 
2012 8/11 7/1 1/10 0 8/11 8/9 0/1 0/1 0 0 0 0 6.6/14.3 
2013 14/4 7/0 7/4 0 14/4 14/4 0 0 0 0 0 0 7.2/16 
2014 16/8 8/2 8/6 0 16/8 15/7 0 0 1/0 0 0/1 0 9/12.1 

2015 20/7 13/2 7/5 0 20/7 19/6 0 0/1 0 0 0 1/0 7,35/16,28 
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2.2.2. Activitatea de investigaţie şi urmărire penală 

 

În domeniul pedepsirii traficanţilor de persoane, în special referindu-ne la urmărirea penală s-a 

constatat, că în  anul 2015 au fost înregistrate în total pe ţară 189 infracţiuni. Se atestă un număr constant 

de infracţiuni înregistrate pe trafic de fiinţe umane şi o creştere uşoară a infracţiunilor pe trafic de copii, 

după cum urmează:  

- trafic de fiinţe umane – 151 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 151); 

- trafic de copii – 38 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 24); 

 
Diagrama nr. 3 
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                                                                                                                                                Sursa: PG 

 

În decursul anului 2015, 76 cauze penale cu privire la infracţiunea de TFU şi TC au fost terminate 

cu rechizitoriu şi expediate în instanţele de judecată pentru examinare în fond, după cum urmează: 

- 52 cauze penale se referă la infracţiunea de trafic de fiinţe umane (în perioada analogică a anului 

precedent 42); 

- 24 cauze se referă la infracţiunea de trafic de copii (în perioada analogică a anului precedent 7);  
 

Diagrama nr. 4 
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2.2.3. Sancţionarea persoanelor juridice 

 
În perioada de raport în urma efectuării unor măsuri speciale de investigaţii, au fost identificate 2 

agenţii implicate în comiterea infracţiunii de trafic de persoane:  

- o agenţie de angajare în câmpul muncii, care, sub pretextul angajării la muncă în calitate de 

dansatoare în Thailanda pe o perioada de 6 luni, au recrutat, prin înşelăciune, o persoană de gen feminin 

în scopuri de exploatare sexual-comercială. 
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o agenţie turistică, care în perioada lunilor august 2014 - martie 2015, prin înşelăciune, urmărind 

scopul exploatării prin muncă şi servicii forţate, precum şi sub pretextul angajării la un loc de 

muncă în cluburi de noapte sau alte locuri de agrement în calitate de dansatoare, au recrutat şi transportat 

în Republica Populară Chineză, mai multe persoane cetăţeni ai Republicii Moldova. Pe cauzele date au 

fost intentate dosare penale în conformitate cu prevederile art. 165 al Codului penal al Republicii 

Moldova.  

Pentru abateri legislative care facilitează TFU, Camera de Licenţiere a emis următoarele Decizii de 

retragere a licenţei pentru genurile de activitate:  

 

1) Pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau străinătate, 

activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care 

prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de 

timp, în perioada vacanţei de vară: 

- 6 decizii de suspendare a licenţei, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (1), (2) lit. a) şi 20 alin. (2) lit. 

a), alin. (3) şi alin. (4) ale Legii nr. 451/2001 

Pentru activitatea de turism: 

- 3 decizii de suspendare a licenţei, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (2) lit. a) şi 20 alin. (1), (3) şi (4) 

şi pct. 3.1, pct. 3.2 lit. a) ale Legii nr. 451/2001. 

2) Declarate nevalabile: 

- 6 decizii, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (2) lit. a) şi 15 alin. (2), (7) ale Legii nr. 451/2001. 

3) Decizii de retragere a licenţelor. 

Activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau străinătate, activitatea de 

încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta 

de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de 

vară: 

- 6 decizii, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (2) lit. a) şi 21 alin. (2) lit. a), c), e), alin. (3) şi alin. (6) 

ale Legii nr. 451/2001 

Activitatea de turism: 

- 15 decizii, temeiul juridic: art. art. 7 alin. (2) lit. a), 20 alin. (3) şi 21 alin. (2) lit. a), e) şi alin. (6)  

ale Legii nr. 451/2001. 

 

2.2.4. Practica judiciară 

 

Fiind analizată practica judiciară pe parcursul anului 2015 în domeniul judecării cauzelor penale 

cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane, a fost constată următoarea stare de fapt. 

În perioada de referinţă instanţele de judecată au finalizat examinarea a 26 cauze penale din 

categoria traficului de fiinţe umane şi trafic de copii, în privinţa a 39 inculpaţi (în perioada analogică a  

anului precedent 34 cauze şi 50 persoane), inclusiv:  

-  21 cauze penale privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 29 inculpaţi (în anul 2014  – 27 

cauze/41 persoane). Dintre acestea, 4 sentinţe în privinţa a 8 persoane TFU în scop de exploatare prin 

muncă, 2 sentinţe în privinţa a 3 persoane TFU a fost în scop de cerşit, iar în 15 cazuri în privinţa a 18 

persoane TFU a fost în scop de exploatare sexuală. 

- 5 cauze penale privind traficul de copii în privinţa 10 persoane (în anul 2014  – 7 cauze/ 9  

persoane). Dintre acestea, 1 sentinţă în privinţa a 5 persoane TFU a fost în scop de exploatare prin 

muncă, iar în 4 cazuri în privinţa a 5 persoane TFU a fost în scop de exploatare sexuală. 

Dinamica comparativă a numărului de sentinţe pronunţate de către instanţele de judecată în anul 

2014 şi anul 2015 cu privire la cauzele ce sînt atribuite la categoria celor de trafic de persoane este redată 

de diagrama ce urmează: 
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Referindu-ne la categoriile de pedepse aplicate de către instanţele de judecată se poate constata, 

că 36 persoane au fost condamnate  pentru trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. Numărul de persoane 

condamnate în 2015 a rămas practic acelaşi ca şi în anul precedent, cu o diferenţă minoră de o persoană. 

Astfel, pedeapsa închisorii a fost aplicată faţă de 36 persoane (37 persoane în perioada analogică a anului 

trecut), dintre care: 

- 27 persoane au fost condamnate pentru comiterea traficului de fiinţe umane (28 persoane în 

perioada analogică a anului trecut), 

- 9 persoane pentru comiterea infracţiunii de trafic de copii (9 persoane în perioada analogică a 

anului trecut). 

 Referindu-ne practica judiciară din anul 2015 pe cazurile de trafic de fiinţe umane şi trafic de 

copii, se constată că sentinţele se referă atît la cazuri de trafic în  scopul exploatării sexuale, prin muncă 

forţată, precum şi prin cerşetorie. 

 
2.2.4. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor traficanţilor 

 

Analiza activităţii de urmărire penală şi a judecării cazurilor de trafic de fiinţe umane în anul 2015, 

relevă o poziţie activă a procurorilor în vederea efectuării investigaţiilor financiare paralele, sechestrării 

bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni în vederea  confiscării ulterioare 

în beneficiul statului. 

În acest sens se remarcă că în perioada anului 2015 procurorii au dispus în 7 cazuri punerea sub 

sechestru a averii în vederea confiscării speciale a bunurilor utilizate la comiterea infracţiunilor. 

Într-o cauză penală pornită la 09.02.15, de către organul de urmărire penală al CCTP, conform 

elementelor infracţiunii prevăzute de art. 165 alin.(3) lit.a)  Cod penal a fost autorizată punerea sub 

sechestru a sumelor de bani: 1000 dolari SUA, 450 euro şi 1500 lei MD. 

În altă cauză penală pornită la 24.03.15, de către organul de urmărire penală al CCTP, conform 

elementelor infracţiunii prevăzute de art. 220 alin.(2) lit.a) şi c) Cod penal a fost autorizată punerea sub 

sechestru pe conturile bancare pe care se aflau sumele băneşti: 76.33 lei MD;  296363,75 dolari SUA, 

38.32 euro, 317322, 15 roni. 

În altă cauză penală pornită la 02.02.2015, de către organul de urmărire penală al CCTP, conform 

elementelor infracţiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. b) şi d) Cod penal a fost autorizată punerea sub 

sechestru a trei loturi de teren. 

În altă cauză penală pornită la 17.09.2013 de către organul de urmărire penală al CCTP, conform 

elementelor infracţiunii prevăzute art. 165 alin. (2) lit. b) şi d) Cod penal a fost autorizată punerea sub 

sechestru a două imobile, amplasate în or. Călăraşi. 

În altă cauză penală pornită la 11.11.2013, de către organul de urmărire penală al CCTP, conform 

elementelor infracţiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. b) şi d) Cod penal şi art. 206 alin. (2) lit. a ) 

Cod penal, a fost autorizată punerea sub sechestru a unui automobil de modelul Mercedes C220. 
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În altă cauză penală pornită la 24.11.2014, de către organul de urmărire penală al CCTP, conform 

elementelor infracţiunii prevăzute de art. 220 alin.(2) lit. a) şi c) Cod penal şi art. 206 alin. (2) lit. b ) Cod 

penal, a fost autorizată punerea sub sechestru a unui apartament amplasat în mun. Chişinău. 

În altă cauză penală pornită la 03.10.2014, de către organul de urmărire penală al CCTP, conform 

elementelor infracţiunii prevăzute de art. 362/1 alin.(2) lit. a) şi c) Cod penal, a fost autorizată punerea 

sub sechestru a pe conturile bancare pe care se aflau sumele băneşti în valoare de 121615 lei. 

În acest sens, valoarea totală a bunurilor sechestrate a constituit:  

297363 dolari SUA; 488,32 EUR; 123191,33 MDL; 317322,15 RON; 3 loturi de teren; 3 imobile; 

automobil Mercedes C220. 

Cu toate acestea, în decursul anului 2015 conform sentinţelor pronunţate instanţele de judecată nu 

au dispus, nici într-un caz confiscarea a careva bunuri, deoarece pe aceste dosare penale nu au fost 

identificate şi sechestrate careva bunuri care au fost utilizate la săvîrşirea infracţiunilor sau rezultate din 

infracţiuni pe dosarele de trafic de persoane.  

În contextul celor menţionate, ţinînd cont de faptul, că Republica Moldova este preponderent o 

ţară de origine şi de tranzit, este necesar de a specifica că organele de drept din Republica Moldova se 

confruntă în cele mai multe cazuri cu acţiunile recrutorilor şi transportatorilor de victime, dar nu cu cele 

ale persoanelor care exploatează nemijlocit victimele şi care obţin venituri mai mari de la această 

activitate ilegală, ceea ce este mai mult caracteristic pentru ţările de destinaţie. Aspectele menţionate 

caracterizează şi rezultatele investigaţiilor financiare, care nu pot avea ca obiect mijloace financiare sau 

bunuri de valoare extrem de mare.    

 

2.2.5. Recuperarea prejudiciului cauzat victimelor traficului de fiinţe umane 

 

Accesul la informaţii cu privire la procedurile judiciare şi administrative relevante într-o limbă pe 

înţelesul victimei este asigurat prin faptul că victima poate beneficia de interpret în cadrul procedurilor 

penale. În cazul în care victima solicită să fie recunoscută ca parte civilă, organul de urmărire penală o 

recunoaşte în această calitate, cu intentarea unei acţiuni civile care poate să cuprindă solicitări de a 

recupera atît prejudiciul material, cît şi cel moral de la traficant. Totodată, urmează a fi menţionat, că în 

prezent în Republica Moldova nu este instituit un mecanism de acordare a compensaţiei victimelor TFU. 

Cît priveşte practica judiciară pe acest segment se relevă faptul, că în majoritatea cazurilor 

victimele nu înaintează acţiune civilă. Aceasta se datorează faptului coruperii victimelor de către 

traficanţi şi ca rezultat renunţarea lor la participare în procesul judiciar. De asemenea, victimele nu în 

toate cazurile se autoidentifică, ca fiind prejudiciate prin acţiunile de trafic, motiv pentru care nu doresc 

continuitatea procesului judiciar sub aspect civil.  

Totodată, se constată, că din numărul total de cazuri pe care se înaintează acţiuni civile, instanţele 

judecătoreşti admit în principiu acţiunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului despăgubirilor să se 

pronunţe instanţa civilă. Această soluţie este determinată de faptul că victima nu prezintă suficiente 

probe, care să dovedească mărimea pretenţiilor materiale. 

În vederea consolidării segmentului ce ţine de compensarea eficientă a victimelor, a fost elaborat 

proiectul de Lege cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, care stabileşte şi un mecanism de 

compensare inclusiv pentru victimele TFU şi TC. 
                                                                                                                                                                     Tabelul nr. 3 

                                                     Statistica de aplicare a prevederilor CP, TFU/TC (art.165/art.206 CP) 

 

Anul 
Cauze penale 

înregistrate 

Cauze 

penale 

expediate în 

judecată 

Inculpaţi 

(traficanţi) 

în privinţa 

cărora a fost 

pronunţată 

sentinţa 

Persoane 

condamnate 

la 

închisoare 

Persoane 

condamnate 

la închisoare 

 cu 

suspendarea 

condiţionată a 

pedepsei 

Persoane 

care îsi 

execută 

pedeapsa cu 

închisoare 

Numărul 

victimelor 

conform 

CCTP 
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2010 142/23 45/10 48/5 27/4 11/1 7/2 - 

2011 111/24 45/14 35/2 7/1 11/1 4/2 131 

2012 151/20 60/5 21/10 13/9 8/1 8/11 266/24 

2013 135/20 43/8 27/12 20/4 1/0 14/4 233/29 

2014 151/24 42/7 34/9 28/9 6/0 16/8 238/26 

2015 151/38 52/24 29/10 27/9 0/0 20/7 242/68 

 
 

2.3. PROTECŢIE 

 

2.3.1. Identificarea victimelor  

 

Conform datelor statistice prezentate de către CCTP şi PG în anul 2015 au fost identificate 242 

victime ale TFU (conform CCTP), ceea ce reprezintă un număr practic similar cu cel din anul precedent 

(238 victime identificate în 2014). 

După criteriul gen al victimelor identificate – 153 sunt femei şi 89 sunt bărbaţi. În comparaţie cu 

anul precedent ponderea victimelor femei rămîne dominantă, cu o descreştere uşoară şi nesemnificativă 

(în 2014 victimele femei constituiau 65% din numărul total de victime identificate, iar în 2015 – 63%). 
 

Diagrama nr. 6  

             Forma de exploatare a victimelor 
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Comparativ cu datele înregistrate în 2014, în perioada de raport, se atestă o descreştere uşoară a 

victimelor exploatate sexual (cu 10 victime mai puţin) şi a victimelor exploatate prin activităţi criminale 

(cu 2 victime mai puţine decît în 2014) şi mai semnificativă descreşterea numărului victimelor exploatate 

prin cerşit cu aproximativ 45%. Cu toate acestea, observăm o ascensiune semnificativă a numărului 

victimelor exploatate prin muncă, cu aproximativ 27%.  

Spre deosebire de anul precedent, în 2015 CCTP a identificat 6 victime pe faptul traficării 

persoanelor (femei) în scop de prelevare de celule (vînzare de celule (ovule)) din Republica Moldova în 

clinicile private din regiunea autoproclamată Cipru de Nord.  

Similar anului precedent, în 2015 predomină traficul extern cu 86% faţă de traficul intern care 

constituie 14 %. 
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În perioada de raport au fost identificate 68 victime ale traficului de copii, se atestă astfel o 

ascensiune dublă a acestui număr faţă de cel înregistrat în 2014 (26 victime identificate). Dintre aceştia, 

48 au fost exploatate sexual, iar 19 au fost exploatate prin muncă. Traficul intern de copii rămîne şi în 

anul 2015 pe primul loc, cu 64 de copii identificaţi în acest sens, atestîndu-se astfel şi o creştere faţă de 

numărul de victime ale traficului de copii identificate în 2014 (15 victime).     

Din perspectiva ţărilor de destinaţie, imaginea de ansamblu a fenomenului de trafic în Republica 

Moldova a suferit careva modificări, ce se datorează  în mare parte apariţiei unor noi ţări de destinaţie. 

Principalele ţări de destinaţie ale traficului extern (din punctul de vedere al numărului de victime atît a 

TFU cît şi TC) continuă să fie Federaţia Rusă, Turcia, Ciprul de Nord, şi EAU. Ţările noi de destinaţie 

înregistrate în anul 2015, se referă la: R. Benin, Portugalia, Belgia, Elveţia, R. Cambogia şi Japonia. 

 

 

2.3.2. Statistici cu privire la victimele traficului de fiinţe umane şi traficului de copii asistate în 

cadrul a 7 Centre de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU 
  

În anul 2015, în Centre au fost asistate 100 victime, dintre care 77 adulţi şi 23 minori, comparativ 

cu anul 2014 (85 victime) se atestă o creştere cu 15%, în anul 2015. 

 

Profilul victimei TFU 

Informaţii generale: 

Referitor la distribuirea pe principiu de gen, menţionăm că din numărul total de 77 victime TFU, 

60 % (46) victime sunt femei şi 40%  (31) victime sunt bărbaţi.  

Referitor la vârsta victimelor observăm că 48% (22) victime femei au vârsta cuprinsă între 18-25 

ani, și tot 48 % (15) victime bărbaţi au vârsta cuprinsă între 36-50 ani.  

Analizând nivelul educaţiei, observăm că 6% din victime sunt fără studii, urmate de 9 % din victime care 

au studii primare, 28 % din victime au absolvit studii medii şi de specialitate şi 52% din victime au studii 

gimnaziale, 5% din victime au alte studii. Totodată, menţionăm că nici o victimă nu are studii superioare.  

 75% din victime (58) provin din mediul rural, în timp ce 25% din victime (19) provin din mediul 

urban.  

 61% din numărul de victime sunt necăsătorite, 21% din victime sunt căsătorite, în timp ce 10% 

din victime sunt divorţate, 5% se află în concubinaj, iar 3% din victime sunt văduve.  

 Conform datelor colectate (formular Victims Form MMPSF) în cazul a 96% din victime ale TFU, 

motivul emigrării a fost sărăcia.  

 67% dintre victime, acestea au avut statut ilegal în ţara de destinaţie.  

Cu referire la tipul de exploatare, menţionăm că: 

Cu referire la forma de exploatare 47% (36) victime au fost exploatate prin muncă, majoritatea 

bărbaţi, 33% (26) victime au fost exploatate sexual, toate fiind femei, 13% (10) victime au fost exploatate 

prin cerşit, 1% (1) victimă a fost exploatată în scopul traficului de organe şi 6% (4) victime alte forme de 

exploatare.  În anul 2015, se remarcă o creştere aproape dublă a numărului de victime asistate, exploatate 

prin muncă (47%),  comparativ cu anul 2014, unde au fost asistate 26%. 97,4% (75 victime) sunt cetăţeni 

ai Republicii Moldova. 

Cu referire la caracterul transfrontalier al infracţiunii, menţionăm că în cazul a 55 victime (72%) 

au fost exploatate în afara ţării, în timp ce  22 victime (28%) au fost exploatate pe teritoriul Republicii 

Moldova.  

Cu referire la durata exploatării, 66% (sau 51) din victime au fost exploatate pe o durată de mai 

puţin de 1 an, în timp ce există 5 % din victime care s-au aflat în experienţa de trafic de la 5 până la 10 

ani şi peste 10 ani.  

90% victimele au fost recrutate prin înşelăciune, urmate de abuzul de vulnerabilitate (6%) şi confiscarea 

actelor (4%). 
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65% din victimele asistate în cadrul SNR au cooperat cu poliţia şi 100% din victime au acceptat asistenţa 

în sau în afara SNR.  

Referindu-ne la tipul de servicii de care au beneficiat victimele, menţionăm că 100% din victime au 

beneficiat de asistenţă socială, 63% au beneficiat de asistenţă medicală, 59% au beneficiat de asistenţă 

juridică şi doar 7% au beneficiat de profesionalizare.  

 

Profilul victimei traficului de copii (TC ) 

Informaţii generale  

Din numărul total de victime ale traficului de copii 23, 61% (14) din victime sunt fete, cu vârsta 

cuprinsă între 11-18 ani şi 39% ( 9) din victime sunt băieţi, dintre aceştia (8 băieţi) cu vârsta cuprinsă 

între 11-18 ani şi (1 băiat) cu vârsta cuprinsă între 4-10 ani. 

 

 69% (16) dintre victime sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, iar 31 % (7) victime sunt cetăţeni ai 

Germaniei, manifestînd un comportament antisocial. 

 Cei mai mulţi dintre copii, 74 %, au studii gimnaziale, urmaţi de 21 % de copii cu studii primare, 

ceilalţi copii au alte studii.  

 86 % din victime copii provin din mediul rural 

 şi 70% s-au aflat în situaţii de risc, urmat de 30% de victime copii separaţi de părinţi (de origine 

Germană). 

 100% victime ale traficului de copii au fost exploataţi pe teritoriul Republicii Moldova, iar în 

cazul celor 7 copii de origine germană, şedere ilegală.  

 91% din victime copii au fost recrutaţi prin înşelăciune şi 9% (2 copii) au fost recrutaţi abuzându-

se de vulnerabilitatea acestora.  

Cu referire la tipul de exploatare, menţionăm că:  

 40 % din victime copii, majoritatea fete, au fost exploatate sexual,  

 30 % din victime copii au fost exploataţi prin muncă şi  

 30 % victime copii impuşi la efectuarea unor munci forţate în lucrări agricole şi administrarea de 

către persoane neautorizate a medicamentelor cu efect psihotrop asupra stării psiho - emoţionale.  

  În ceea ce priveşte durata exploatării, se constată că 65% copii au fost exploataţi pe o perioadă mai 

mare de 1 an,  35 % copii s-au aflat în experienţa de trafic pe o perioadă de până la 2 ani. De menţionat că 

100% din numărul de victime copii au cooperat cu poliţia beneficiind de asistenţă şi protecţie în cadrul 

SNR.  

 

În concluzie se conturează următorul profil pentru adult/copil: 

 Cele mai multe dintre victimele adulte au fost femei 

 Cu referire la tipul de exploatare, majoritatea victimelor adulte exploatate prin muncă au fost 

bărbaţi, în timp ce toate victimele exploatate sexual au fost femei 

 cincizeci la sută din victime au vârsta cuprinsă între 18-25 ani 

 75% din victime provin din mediul rural.  

 majoritatea victimelor au studii gimnaziale. 

 majoritatea victimelor au avut statut ilegal în ţara de destinaţie. 

 100% victime ale traficului de copii au fost exploataţi pe teritoriul Republicii Moldova 

 

 cele mai multe victime copii au fost recrutate prin înşelăciune.  

 majoritatea dintre victimele copii (fete), au fost exploatate sexual.  

 majoritatea dintre victime copii sunt cetăţeni ai Republicii Moldova.  

 cei mai mulţi din copii au studii gimnaziale.   
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2.3.3. Asistenţa victimelor  

 

Unul din angajamentele Guvernului Republicii Moldova este eficientizarea sistemului de asistenţă 

şi protecţie socială a victimelor TFU, punând accent pe sporirea accesului şi prestarea serviciilor 

calitative pentru victime. Ca rezultat la activitatea 1.2.4. din PN 2014-2016 a fost aprobată Hotărârea 

Guvernului nr. 898 din 30 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru şi standardele 

minime de calitate ale Serviciul de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU. Noul document asigură un 

cadru normativ pentru accesul şi prestarea unor servicii sociale calitative prin prisma respectării 

drepturilor beneficiarilor. De asemenea, documentul vine să ajusteze cadrul normativ naţional în 

domeniu, eficientizând sistemul de asistenţă şi protecţie socială a victimelor TFU, cu scopul respectării şi 

restabilirii drepturilor victimelor TFU.  

Au fost finalizate lucrările ce ţin de construcţia amenajarea anexei Centrului de asistenţă şi 

protecţie a victimelor TFU (în continuare CAP) destinată victimelor şi potenţialelor victime ale traficului 

de copii. Cu toate acestea, aceşti copii nu pot beneficia de serviciile acestui Centru, deoarece este 

condiţionat de înregistrarea şi instituţionalizarea aripii extinseşi ulterior  va fi posibilă planificarea 

resurselor financiare de la bugetul de stat.   

Procesul de consolidare a sistemului de justiţie prietenos, inclusiv victimelor traficului de copii a 

continuat şi pe parcursul anului 2015. Cu suportul OIM în Moldova a fost amenajată o nouă cameră de 

audieri în incinta procuraturii din Comrat, ceea ce are drept scop dezvoltarea serviciilor calitative 

prietenoase copiilor şi din  UTA Găgăuzia.  

Conform statisticilor MMPSF în anul 2015, în cadrul SNR au fost asistate 132 victime TFU, dintre 

care 61 femei, 46 bărbaţi, 16 fete şi 9 băieţi.   
Diagrama nr. 7  

Dinamica victimelor asistate în cadrul SNR pe parcursul a 10 ani   
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Conform datelor MMPSF, în anul 2015 au fost repatriate în total 65 persoane  - 16 victime ale 

TFU
9
,13 migranţi aflaţi în dificultate

10
 şi 36 copii

11
. Pentru anul 2015, MMPSF a avut în buget mijloace 

financiare în mărime de 600,0 mii lei, destinate pentru acest serviciu. De remarcat că au fost cheltuite 

                                                 
9
16 victime TFU - dintre care 15 adulţi (7 femei şi 8 bărbaţi) şi 1 minor (1 fetiţă),  

10
13 migranţi aflaţi în dificultate

10
, dintre care 10 adulţi ( 6 femei şi 4 bărbaţi) şi 3 minori (2 fetiţe şi 1 băiat). 

11
13 copii din Ucraina (11 misiuni), 20 copii din Federaţia Rusă (9 misiuni), 2 copii din România (2 misiuni) şi 1 copil din Italia (1 misiune), rămaşi fără 

ocrotire părintească pe teritoriul altor state. 
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121,7 mii lei ceea ce constituie numai 20,3% din suma preconizată doar pentru misiunule de repatriere a 

copiilor. Pentru repatrierea victimelor adulte  au fost utilizate cca 381,6 mii lei din resursele Misiunii 

OIM, fapt care evidenţiază capacitatea redusă de executare a mijloacelor financiare preconizate în 

legătura cu imperfecţiunea mecanismelor financiare, dar in ansamblu au fost necesare şi utilizate 503, 3 

mii lei. În acest sens se reiterează necesitatea de stabilire de către minister în colaborare cu Ministerul 

Finanţelor a unui mecanism eficient de administrare fondurilor bugetare, vitale pentru beneficiarii SNR.   

O tendinţă aparentă pentru anul 2015 a fost creşterea numărului de solicitări a plasamentului în 

regim de urgenţă a copiilor victime, direct raportat la creşterea numărului de copii victime identificaţi pe 

parcursul anului 2015, care s-a dublat faţă de numărul de victime copii identificaţi în 2014 (2015 – 68 

copii, 2014 – 26 copii). Astfel, una din provocările specialiştilor   a fost identificarea soluţiilor 

alternative de plasament.   

Ca urmare a examinării problemei s-a stabilit că, la început, autoritatea tutelară teritorială Chişinău 

va asigura plasamentul de urgenţă al copiilor (24 ore din 24 şi în toate zilele săptămînii, fără excepţii), 

fiind desemnate două centre de plasament: în cazul copiilor cu vîrsta pînă la 14 ani – Centrul municipal 

de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă şi în cazul copiilor cu vîrsta mai mare de 14 ani 

- Centrul de zi şi de plasament temporar pentru copii şi tinerii orfani în perioada postinstituţională 

„Vatra”. Totodată, există posibilitatea plasamentului de urgenţă al copiilor în Centrul de plasament şi 

reabilitare pentru copii de vîrstă fragedă din mun. Chişinău din subordinea Ministerului Sănătăţii, unde 

pot fi plasaţi copiii (cu vîrsta pînă la 6 ani) din întreaga republică. 

 

2.3.4. Alocarea resurselor financiare  

Sursele de finanţare alocate pentru asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, pentru anul 

2015 au constituit 37 873 300 lei şi sunt reflectate în Tabelul nr. 4. 
                          Tabel nr. 4 

  

Tipul de asistenţă/Servicii Sursa de finanţare/ Instituţia 

responsabila de gestionare fonduri 
Suma alocată 2015 

7 Centre de asistenţă şi 

Protecţie pentru victime şi 

potenţiale victime TFU 

 
MMPSF 

 
8 380 700 lei 

2 Centre Maternale cu 

Plasament (mun. Bălţi, mun. 

Chişinău) 

 
Ministerul Sănătăţii 

 
28 573 000  lei 

Repatriere MMPSF/OIM 
 

600 000 lei 

Amenajarea Camerei de 

Audieri a Copiilor victime 

martori Procuratura r. Comrat 

Departamentul de Stat al  SUA în 

parteneriat cu OIM 
319 600 lei  

TOTAL 37 873 300 lei 

 

 

 

În cadrul şedinţei CN CTFU din 9 noiembrie 2015, conducerea Ministerului Finanţelor a remarcat că 

se fac eforturi ca toate centrele funcţionale să aibă sursa de acoperire şi în caz de necesitate, să se 

identifice resurse financiare din cadrul fondului de compensare din componenţa bugetului de stat.  

 

2.3.5. Reintegrarea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU 

 

Având în vedere că circa 60% din şomerii înregistraţi au absolvit un nivel minim de educaţie (studii 

gimnaziale sau liceale) şi nu au o profesie /meserie, ceea ce ii face mai vulnerabili pe piaţa muncii, dar şi 
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se expun riscurilor de migraţie ilegală, structurile teritoriale ale ANOFM prestează servicii de formare 

profesională
12

. În anul 2015 au absolvit cursuri gratuite de formare profesională 2979 şomeri, din care 

cca 70% sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani. Cei mai mulţi şomeri au optat pentru cursuri de 

bucătar, frizer, operator la calculatoare, contabil etc. De bursă au beneficiat 2782 şomeri în anul de 

referinţă. După absolvirea cursurilor de formare profesională s-a reuşit plasarea în câmpul muncii pentru 

77% dintre şomeri.  

Pentru a reduce gradul de vulnerabilitate a potenţialelor victime faţă de fenomenul TFU şi având în 

vedere că 75% din victimele TFU provin din mediul rural, ANOFM, prin programele sale de reintegrare 

profesională şi angajare au implicat în lucrări publice remunerate 1773 de şomeri, din care 590 femei.  

Principalul scop al acestui program este ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, în 

special din zonele rurale, unde sunt mai puţine oferte de muncă disponibile. Şomerii antrenaţi la lucrări 

publice beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 30 la sută din salariu mediu pe economie pentru 

anul precedent (pentru a. 2015 indemnizaţia lunară a constituit 1251,6 lei).  

O verigă importantă în procesul de reintegrare profesională este şi Centrul de Orientare şi 

Reintegrare Profesională (CORP)  care pe parcursul a cel puţin 10 ani, a contribuit la reintegrarea în 

societate şi re/integrarea în câmpul muncii a 210 de victime ale TFU. Tabelul de mai jos reflectă acest 

fapt:  
Tabelul nr.5  

Numărul victimelor care au beneficiat de programe de reintegrare profesională  

 

 

Ca şi rezultat menţionăm că, 70 % din toate victimele instruite au fost ajutate să-şi găsească un loc 

de muncă, dar nu toate ramîn să muncească, unele victime pleacă din cauza salariilor mici în ţară. 

Îmbucurător  este faptul că unele victime care au plecat peste hotare s-au angajat acolo, graţie profesiei 

obţinute în cadrul SNR. Sunt cazuri reuşite de angajare peste hotare, de obicei în Federaţia Rusă, unde 

femeile au fost promovate pe scara ierarhică, devenind astfel bucătari-şefi sau cofetari, altele lucrează 

individual în calitate de frizeri, manichiuriste, cosmetologi. Oricum, 60% din toate 255 victime TFU sunt 

angajate, înţelegând că profesia pe care au îmbrăţişat-o le aduce nu numai siguranţă financiara dar şi 

satisfacţie profesională. 

Dacă este să facem o analiză cu privire la raportul dintre numărul victimelor asistate în cadrul SNR 

versus numărul victimelor care au beneficiat de programe de reintegrare profesională, putem afirma că  

din numărul din totalul de 1063 victime TFU, 210 victime au beneficiat de servicii de reintegrare 

profesională, ceea ce reprezintă 20% din beneficiarii SNR.  

 Informaţii în detalii pot fi accesate la adresa:  

http://www.mmpsf.gov.md/sites/default/files/document/attachments/snr3223_0.pdf.  

 
2.4. PARTENERIAT 

 
2.4.1. Parteneriat transnaţional 

 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova sunt implicate în 

consolidarea contactelor cu instituţiile naţionale şi internaţionale din ţările de acreditare în vederea 

                                                 
12

Şomerii înregistraţi pot urma cursuri gratuite de calificare, recalificare sau perfecţionare. Pe perioada cursurilor, şomerilor li se oferă cămin gratuit sau li se 

acoperă o parte din cheltuielile de cazare înafara căminelor, transportul tur-retur sau naveta. De asemenea, pe perioada studiilor, şomerilor antrenaţi la cursuri 
li se oferă o bursă egală cu 10% din salariu mediu pe economie din anul precedent (pentru anul 2015 bursa a constituit 417,2 lei). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

66 34 29 17 18 10 12 14 4 6 

http://www.mmpsf.gov.md/sites/default/files/document/attachments/snr3223_0.pdf
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identificării victimelor TFU şi acordării repatrierii din statele cu risc sporit de TFU, inclusiv unde RM nu 

are acoperire diplomatică. MDOC acordă atenţie sporită subiectului ce ţine de combaterea şi prevenirea 

fenomenului respectiv, oferă asistenţa necesară victimelor TFU, perfectează documentele cu titlul gratuit, 

şi întreprind acţiunile de rigoare în vederea repatrierii victimelor în RM. Pe parcursul perioadei de 

raportare, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare au avut peste 70 de întrevederi cu 

autorităţile abilitate în ţările de destinaţie în scopul facilitării identificării potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane din rândul imigranţilor ilegali şi a minorilor neînsoţiţi înainte de repatriere. 

La 9 septembrie 2015, prin Nota Verbală nr. DI/2/291.14-1181 partea moldovenească a propus părţii 

ucrainene desfăşurarea rundei de negocieri pe marginea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecţiei şi repatrierii victimelor 

traficului de fiinţe umane (adulţi şi copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate în perioada 

1-2 octombrie 2015, însă prin Nota Verbală nr. 6136/22-012-1050  din data de 24 septembrie 2015, partea 

ucraineană a comunicat că nu au fost finalizate procedurile interne şi consideră prematură negocierea 

Acordului  menţionat.  

Ulterior, în perioada 21-22 decembrie 2015 la Kiev, a fost organizată o şedinţă de lucru în domeniul 

protecţiei sociale a populaţiei, în contextul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, precum şi 

stabilirii mecanismului de repatriere a victimelor traficului de fiinţe umane (adulţi şi copii), copiilor 

neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate pe teritoriul celuilalt stat, la care din partea Republicii Moldova 

au participat reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.  

 

2.4.2. Operaţiuni şi cooperare juridică internaţională 

 

Pentru perioada  întregului an 2015,  pe marginea materialelor şi dosarelor aflate în gestiune, de către 

ofiţerii CCTP au desfăşurat operaţiuni şi cooperări internaţionale cu următorii parteneri: 

- Belgia 

 În comun cu reprezentanţii poliţiei judiciare-federale Belgia, au fost efectuate măsuri speciale de 

investigaţii în vederea documentării unei reţele internaţionale de persoane specializate în proxenetism. 

Grupare din care fac parte cetăţeni din ţările Uniunii Europene, Federaţiei Ruse, Ucraina şi R.Moldova, 

care prin intermediul site-urilor, majoritatea înregistrate în or.Londra Marea Britanie, determinau la 

practica prostituţiei un număr impunător de fete/model, cu ulterioara deplasare pentru îndeplinirea 

comenzilor de prestare a serviciilor sexuale în diferite ţări ale lumii. 

- Federaţia Rusă 

 În comun cu reprezentanţii poliţiei din Federaţi Rusă, au fost efectuate măsuri speciale de 

investigaţii în vederea documentării unei grupări criminale, specializate în traficul de fiinţe umane şi 

trafic de copii în scop de exploatare sexuală, a cetăţenilor R. Moldova în or. Moscova şi regiunile 

Moscovei a Federaţiei Ruse.  

- R.Benin 

           În comun cu reprezentanţii Ambasadei Republicii Moldova din Nigeria, ca rezultat timp de 72 

ore, organele de drept din Nigeria au eliberat din robie sexuală 2 victime din R. Moldova şi alte 6 

victime, cetăţene a F. Ruse, Beloruse şi R. Domenicane, toate fiind repatriate în ţările de origine. 

- R.Combogia 

 În comun cu reprezentanţii de către organul de urmărire penală a traficat o victimă de gen feminin 

din r-nul Dubăsari în Rep. Combogia, unde a fost adăpostită, fiind impusă contrar voinţei sale, prin 

aplicarea violenţei fizice şi psihice, să presteze servicii sexuale, sub pretextul întoarcerii unei datorii 

nerezonabile. 

- EUBAM 

- la 28-29 aprilie 2015, a avut loc şedinţa operativă privind desfăşurarea Operaţiunilor comune de control 

la frontieră, organizată de către Misiunea Uniunii Europene de asistenţă la frontieră în Republica 
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Moldova şi Ucraina (EUBAM), (or. Odessa, Ucraina), scopul evenimentului a fost planificarea a 13-a 

operaţiune comună de control la frontiera moldo-ucraineană “DANUBIUS” în 4 faze:  

faza I – 25 – 29 mai 2015; faza II – 22 - 26 iunie 2015; faza III – 14 - 18 septembrie 2015; faza IV – 05 - 

09 octombrie 2015. 

- la 18-21 mai 2015, a avut loc Reuniunea preparatorie privind cooperarea poliţienească transfrontalieră 

în cadrul Convenţiei cooperare poliţienească pentru Europa de Sud - Est (CCP ESE), eveniment organizat 

sub egida Preşedinţiei Ungariei în exerciţiu şi Secretariatul CCP ESE, în cadrul şedinţelor, Preşedinţia 

Ungaria a planificat operaţiunea pilot “BLUE AMBER SIROCCO” îndreptată asupra grupărilor 

criminale organizate, care activează în sud-estul Europei, în domeniul organizării migraţiei ilegale. Astfel 

la 23-24 iunie 2015 pe teritoriul Republicii Moldova a  fost pusă în aplicare operaţiunea dată. 

- la 24-29 mai 2015, s-a desfăşurat Operaţiunea comună de control la frontieră “DANUBIS”, eveniment 

organizat sub egida Misiunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Rep. Moldova şi Ucraina (EUBAM), 

(or. Odessa, Ucraina) scopul acestei operaţiuni este controlul frontierei în scopul prevenirii şi combaterii 

criminalităţii transfrontaliere  

 

Procuratura Generală a înaintat autorităţilor competente ale altor state 17 cereri de comisii 

rogatorii pe cauze penale ce se referă la infracţiunile  prevăzute de art.165 Cod penal şi art.206 Cod 

penal, dintre care: 9 cereri au fost expediate autorităţilor competente ale Rusiei, 2- Greciei, cîte 1- Italiei, 

Elveţiei, României,Germaniei, Estoniei.  

De menţionat, că din numărul total de cereri - 6 au fost executate, iar în 11 cazuri răspunsuri nu au 

parvenit. 

Totodată, pe parcursul anului 2015 în adresa Procuraturii Generale au parvenit pentru executare 7 

cereri de comisii rogatorii  pe cauze penale ce se referă la infracţiunile  prevăzute de art.165 Cod penal şi 

art.206 Cod penal, dintre care 3 cereri au parvenit din partea organelor de drept ale Turciei, 2 – Spaniei, 

cîte 1- Ucraina şi Belgia. Din numărul total de cereri de comisii rogatorii 2 cereri au fost executate, 2 

cereri au fost remise după competenţă Ministerului Justiţiei, iar 2 nu au fost executate (1 dintre care 

nefiind executată, deoarece faptele au fost săvîrşite pe teritoriul din stânga Nistrului care rămâne 

necontrolat de către organele de drept ale Republicii Moldova). 

În acelaşi context, este necesar de menţionat că pe parcursul anului 2015 Procuratura Generală a 

înaintat 2 cereri privind crearea echipelor comune de investigare. Una în adresa organelor de drept ale 

Greciei şi alta în adresa organelor de drept ale Germaniei şi Ucrainei. Astfel, în răspunsul organelor de 

drept ale Greciei s-a menţionat că în rezultatul crizei economice, Grecia nu dispune de surse financiare 

pentru a acoperi cheltuielile de funcţionare a echipei comune de investigare, iar în răspunsul Ucrainei s-a 

refuzul s-a argumentat pe lipsa componenţei de infracţiune pe teritoriul Ucrainei. 

Suplimentar, conform informaţiei prezentate de către Ministerul Justiţiei, în anul 2015 către 

Republica Moldova au fost  transmise 2 cereri de asistenţă juridică pe cauze de TFU, care au fost 

executate de către instanţele de judecată ale Republicii Moldova. Cererile au parvenit de la autorităţile 

din Turcia, obiectul cărora a constituit audierea martorilor pe cauzele penale. 

Totodată, trebuie să atragem atenţia asupra efortului depus de MAEIE spre identificarea 

organizaţiilor neguvernamentale sau internaţionale care ar putea apăra interesele cetăţenilor Republicii 

Moldova, victime ale TFU, în statele de acreditare ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale 

Republicii Moldova
13

. 

 

2.4.3. Cooperare interdepartamentală/ intersectorială 

       

În perioada de referinţă, în vederea coordonării activităţii desfăşurate de către organele de drept în 

domeniul combaterii TFU, pe lîngă Procurorul General, la 18.09.2015, a fost organizată  şedinţa 

Consiliului Coordonator, în cadrul cărora au fost abordate mai multe subiecte, inclusiv: 

                                                 
13

 http://antitrafic.gov.md/public/files/Lista_ONG-OI_de_peste_hotare.pdf  

http://antitrafic.gov.md/public/files/Lista_ONG-OI_de_peste_hotare.pdf
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- Recomandările pentru Republica Moldova incluse în Raportul Departamentului de Stat al SUA 

cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane în anul 2014. 

-  Realizările, deficienţele şi obiectivele organelor de drept în cadrul echipelor comune de 

investigare pe cauzele de TFU. 

-  Interacţiunea organelor de control cu organele de drept în domeniul TFU în scop de exploatare 

prin muncă forţată. 

- Eficienta combaterii organizării migraţiei ilegale prin tranzitarea teritoriului Republicii 

Moldova. 

      În baza memorandumului de colaborare încheiat între CCTP şi ISM , pe parcursul anului 2015 au fost 

efectuate cîteva controale: 

- În luna iulie 2015 Inspecţia teritorială Drochia a efectuat un control în comun cu reprezentanţii 

CCTP 

- La 3 septembrie 2015 inspectorii de muncă din cadrul ISM au efectuat cu angajaţii CCTP un 

control la stîna din s. Lozova, r-nul Străşeni unde a fost depistat un caz de exploatare prin muncă. 

- În luna septembrie şi noiembrie au fost efectuate controale la două unităţi din Chişinău şi 

respectiv din Hînceşti. 

Conform Acordului de cooperare semnat intre CCTP si Agenţia Naţională pentru Transplant, 

reprezentantul CCTP a participat, in calitate de membru, la 3 şedinţe ale Consiliului de avizare a 

transplantului de la persoană vie. CCTP a avizat proiectul ordinului Ministerului Sănătăţii “Privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine 

umană”. 

 

  2.4.4. Parteneriat cu societatea civilă 

 

Pe parcursul anului 2015, un suport semnificativ în elaborarea şi implementarea Planului naţional 

antitrafic 2014-2016 l-a constituit cel al organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale, inclusiv prin 

suport financiar şi logistic. Implicarea partenerilor de implementare a politicilor antitrafic este reflectată, 

în diagrama ce urmează: 
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CONCLUZII şi RECOMANDĂRI 

  
Domeniul prevenirii şi combaterii fenomenul TFU ramîne pe lista priorităţilor Guvernului 

Republicii Moldova. Tendinţele şi provocările din domeniu acordă Moldovei statut de ţară de origine, 

tranzit şi destinaţie. Putem atesta, că în ultimii 10 ani, după ratificarea instrumentelor internaţionale, 

Guvernul RM, în parteneriate sociale a obţinut rezultate semnificative. Acestea se datorează atenţiei 

sporite în vederea elaborării şi ulterior armonizării legislaţiei naţionale cu standardele internaţionale în 

domeniu prin consolidarea cadrului legal, capacităţilor instituţionale în vederea identificării, prevenirii, 

combaterii fenomenului şi sancţionării nemijlocite a traficanţilor. Suntem la etapa cînd în mai mare 

măsură trebuie sa fie pus accentul pe implementarea eficientă a prevederilor acestor standarde şi să se 

utilizeze la maximum tehnicile şi instrumentele dezvoltate în beneficiul cetăţenilor. 

Anul 2016 pentru comunitatea antitrafic va reprezenta un an de finalizare a Planului naţional de 

prevenire şi combatere a TFU (2014-2016), cît şi a Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor 

şi potenţialelor victime ale TFU. În consecinţă, comunitatea antitrafic urmează să întreprindă eforturi în 

vederea trecerii la un nivel mai strategic de aplicare a standardelor internaţionale. Se planifică, astfel, 

elaborarea unui document naţional strategic ce va întruni atît Planul de acţiuni cît şi Strategia SNR. 

Documentul va fi realizat în baza recomandărilor GTiP, GRETA şi altor experţi internaţionali, dar şi a 

rapoartelor naţionale şi a experţilor naţionali, pentru a răspunde necesităţilor beneficiarilor, specialiştilor 

din domeniul prevenirii şi combaterii TFU, precum şi noilor tendinţe care apar la nivel naţional şi 

internaţional.   

 

Pentru anul 2015 putem remarca următoarele CONCLUZII: 

 

-  A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 898 din 30 decembrie 2015  cu privire la  aprobarea 

Regulamentului-cadru şi standardele minime de calitate ale Serviciul de asistenţă şi protecţie a victimelor 

traficului de fiinţe umane (VTFU), document care va  oferi posibilitatea acreditării serviciilor dar şi 

accesul la servicii calitative; 

- Guvernul a fost evaluat asupra gradului de implementare a Convenţiei Consiliului Europei privind 

Lupta împotriva  Traficului de Fiinţe Umane de către Republica Moldova. Runda a doua. În luna mai a 

găzduit misiunea de evaluare a experţilor GRETA; 

- S-a confruntat cu un şir de probleme pe domeniul protecţiei drepturilor victimelor traficului de copii 

prin imperfecţiunea mecanismelor de reprezentare legală a copiilor, plasamentul în regim de urgenţă ş.a.; 

- La momentul actual SNR oferă numai asistenţa de criză, prin intermediul Centrelor de plasament 

existente. Asistenţa de incluziune şi reintegrare socială este un element cu deficienţă la momentul actual 

din motivul iniţierii unor reforme care nu au finalitate constructivă; 

- Conform datelor CCTP, în perioada de referinţă au fost depistate şi pornite 4 cauze penale (6 victime) 

pe faptul traficării persoanelor în scop de prelevare de celule (vînzare de celule (ovule); 

- Pe parcursul anului 2015 organele de drept au înaintat mai multe cereri de comisii rogatorii şi solicitări 

de formare a Echipelor comune de investigaţii. Ţările cărora le-au fost înaintate solicitările, fie că nu au 

răspuns la solicitări, fie că au refuzat realizarea acţiunilor comune. 

 

Pentru perioada anului 2016 se RECOMANDĂ: 

 

-  Crearea grupului de lucru pentru revizuirea şi îmbunătăţirea cadrului legal; 

- Examinarea Recomandărilor Raportului GRETA (runda a doua) şi a Raportului GTiP, 2016 şi 

identificarea măsurilor de aplicare cu scopul creşterii gradului de implementare a politicilor în domeniu; 

- Perfecţionarea mecanismelor asistenţă şi protecţie a copiilor victime a traficului de copii cum ar fi: de 

reprezentare legală a copiilor, plasamentul în regim de urgenţă, servicii specializate, s.a.; 
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- Consolidarea SNR pentru a răspunde provocărilor aplicării metodologiei acestuia prin o monitorizare 

mai eficientă a implementării la diferite nivele de administrare publică în beneficiul victimelor TFU;  

- MMPSF în comun cu Ministerul Finanţelor/Administraţia Publică Locală vor identifica mecanismele de 

sustenabilitate a serviciilor sociale create precum şi de dezvoltare a serviciilor specializate noi; 

- Realizarea prevederilor standardului 26 pct. 79 (1) din Anexa nr. 2 la HG nr. 898 din 30.12.2015 de 

către prestatorii de servicii în coordonare/colaborare cu MMPSF şi partenerii sociali;  

- Identificarea resurselor financiare pentru evaluarea independentă a impactului implementării Strategiei 

SNR pentru anii 2009-2016 şi elaborarea Raportului asupra studiului; 

- Completarea programului de informare şi sensibilizare în procesului de identificare şi oferire  a unui loc 

de muncă pentru şomeri şi emigranţi /imigranţi cu modulul de prevenire a TFU. Responsabili şi 

coordonatori a acestui obiectiv va fi ANOFM;  

- Desfăşurarea activităţilor de consolidare a capacităţilor lucrătorilor medicali în vederea sporirii 

abilităţilor profesionale pe segmentul de identificare a potenţialelor victime ale TFU în scopul prelevării 

de organe, de celule (vînzare de celule (ovule); Extinderea colaborării interdepartamentale şi 

internaţionale pe segmentul nominalizat; 

- Intensificarea eforturilor colaboratorilor DPF, în aplicarea măsurilor pro-active în identificarea 

potenţialelor victime ale TFU la punctele de trecere a frontierei;   

- Identificarea posibilităţilor de colaborare internaţională eficientă cu ţările de destinaţie şi tranzit, avînd 

suportul partenerilor naţionali şi internaţionali, cu scopul eficientizării urmării penale şi în special a 

efectuării investigaţiilor financiare; 

- Elaborarea Conceptului Documentului strategic naţional de politici pentru următorii ani (aproximativ 

2017-2020), care să răspundă necesităţilor domeniului de prevenire şi combatere a TFU. 

  

 

 


