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Raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii  

privind traficul de persoane, ediția 2015 

 

Moldova este în primul rând o țară sursă pentru bărbați, femei și copii, supuși traficului de 

persoane, în scop sexual și muncă forțată. Victimele din Republica Moldova sunt supuse 

exploatării sexuale și prin muncă în Moldova și în Federația Rusă, Ucraina, Turcia, Emiratele 

Arabe Unite, Grecia, Cipru și alte țări.  

 

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 construcții în Ucraina și Rusia. De asemenea, femeile au fost 

supuse exploatării în agricultură în Ucraina. Turiștii străini, inclusiv cei din Europa, Tailanda, 

Australia, Israel și Statele Unite ale Americii fac obiectul exploatării sexuale comerciale copii 

din Moldova. Regiunea din partea stângă a Nistrului a rămas o sursă atât pentru victimele 

exploatării sexuale cât și muncii forțate. Corupția în sistemul judecătoresc reprezintă o provocare 

acută pentru a aduce traficanții în fața justiției. Complicitatea oficialilor în infracțiunea de trafic 

de ființe umane este o problemă semnificativă în Moldova.  

 

Guvernul Republicii Moldova nu se conformează integral cu standardele minime pentru 

eliminarea traficului; cu toate acestea, depune eforturi semnificative în acest sens. Deși au fost 

condamnate mai multe persoane pentru infracțiunea de TFU, corupţia în sistemul judecătoresc a 

împiedicat procedurile de urmărirea penală şi a influenţat rezultatele pe cazurile de TFU. 

Autoritățile naționale competente nu au pornit nici o cauză penală împotriva oficialilor implicați 

în infracțiunea de TFU sau alte crime conexe şi a condamnat doar un oficial complice la 

infracţiunea de trafic. Guvernul continuă să menţină efortul de identificare a victimelor şi să 

majoreze finanţarea pentru asistența și protecția lor. Victimele și martorii au fost reticenți să 

participe în procesele de judecată din cauza protecției insuficiente acordată de către Guvern.  

 

Recomandări pentru Moldova:  

 de a investiga viguros, urmări penal și de a condamna traficanţii cu pedepse 

corespunzătoare gravității infracțiunii; 

 de a spori eforturile de condamnare a oficialilor implicaţi în TFU; 

 de a implementa măsuri anticorupţie în sistemul judiciar în vederea îmbunătăţirii 

rezultatelor pe cazurile de TFU; 

 de a îmbunătăţi protecţia faţă de victime şi martori pe parcursul procedurilor judiciare; 

 de a modifica Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova pentru a permite 

interceptarea  convorbirilor telefonice a traficanţilor suspectaţi fără o prealabilă notificare 

și investigarea resurselor financiare a traficanţilor suspecţi și de a evita să se țină cont 

doar de depoziţiile victimei; 

 de a continua urmărirea penală în cazul martorilor care au fost supuși coruperii şi 

intimidării; 

 de a instrui poliţiștii, judecătorii, procurorii în investigaţii prin abordarea centrată pe 

victimă;  

 de a facilita compensarea pentru prejudiciile suferite de victime în conformitate cu Codul 

Penal al Republicii Moldovei; 

 de a oferi asigurare medicală victimelor TFU în conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldovei; 

 nepedepsirea victimelor pentru infracţiunile comise care direct au rezultat din 

infracţiunea de TFU la care au fost supuse. 



PEDEPSIRE 

 

Guvernul şi-a consolidat eforturile în aplicarea legislaţiei, însă corupţia în sistemul judecătoresc 

a împiedicat condamnarea cu succes a infractorilor. În conformitate cu art. 165 şi 206 din Codul 

Penal, legislaţia Republicii Moldova interzice orice formă de trafic. Sancţiunile impuse în 

temeiul acestor articole constituie pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 20 de ani, care sunt suficient 

de severe şi proporţionale cu cele prevăzute pentru alte infracţiuni grave, astfel ca violul. În anul 

2014 autorităţile naţionale competente au înregistrat 175 de cauze de trafic de fiinţe umane, o 

creştere faţă de cele 155 de cauze înregistrate în anul 2013. În anul 2014 urmărirea penală a fost 

finisată pe 49 de cauze penale, o descreştere neînsemnată de la 51 de cauze în anul 2013. În 2014 

autorităţile naţionale competente au condamnat 43 de persoane pentru trafic de fiinţe umane, o 

creştere semnificativă faţă de cele 25 de persoane condamnate în anul 2013. Cu toate acestea, 6 

sentinţe au fost suspendate şi numai 37 de infractori au fost condamnaţi la închisoare. Din cei 37 

de infractori condamnaţi la închisoare, 26 au fost condamnaţi pentru trafic de fiinţe umane în 

scop de exploatare sexuală, 2 pentru trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă, 6 

pentru trafic de copii în scop de exploatare sexuală şi 3 pentru trafic de copii în scop de cerşit. 

Pedepsele variază între 5 şi 13 ani de închisoare.  

 

Instanţele judecătoreşti din Republica Moldova, au aplicat deseori, sentinţe care nu corespundeau 

cu gravitatea infracţiunii, aplicînd numai amenzi sau înlocuind termenul pedepsei cu unul mai 

mic pentru persoanele condamnate. În instanţa de apel, pedepsele au fost frecvent anulate din 

motive inexplicabile de către judecători. Procurorii şi-au întemeiat acuzarea aproape în totalitate 

pe depoziţiile victimelor, ceea ce a însemnat că cauzele în care victimele au fost intimidate s-au 

finalizat cu achitări. Procurorilor nu le-a fost permisă solicitarea unei informaţii detaliate despre 

resursele financiare ale traficanţilor urmare a faptului că infracţiunile de trafic nu fac parte din 

capitolul Codului Penal care necesită investigaţie financiară. În 2014 procurorii au început să 

pornească cauze penale în privinţa traficanţilor şi avocaţilor săi pentru amestecul în înfăptuirea 

justiţiei, atunci cînd victimele au fost ameninţate sau intimidate. Procurorii au pornit 7 cauze 

penale pentru intimidarea martorilor în perioada de raportare, 5 dintre care se refereau la trafic de 

fiinţe umane; 3 au fost remise în judecată şi 4 sunt la etapa de urmărire penală.  

 

La mijlocul anului 2014 Centrul pentru combaterea traficului de persoane a fost divizat în 3 

secţii specializate pe trafic în scop de exploatare sexuală, exploatare prin muncă, şi cazuri 

excepţionale care implică traficul de copii şi prelevarea de organe. ONG-urile au raportat 

cooperarea excelentă cu Centrul (CCTP), însă experţii au menţionat că lipsa de resurse şi 

corupţia îi limitează eficienţa. Autorităţile naţionale au cooperat cu succes cu autorităţile din 

Federaţia Rusă, Grecia, din Italia şi INTERPOL pe cazurile care au dus spre identificarea mai 

multor victime şi pornirea cauzelor penale în privinţa infractorilor. Autorităţile naţionale au 

instruit 40 de colaboratori ai poliţiei de frontieră în identificarea traficului de fiinţe umane în 

scop de exploatare prin muncă şi 160 de funcţionari şi psihologi în audierea copiilor victime ale 

abuzului şi exploatării sexuale. Candidaţii la funcţia de judecător şi procuror au audiat un curs de 

40 ore în domeniul traficului de fiinţe umane.  

 

O problemă semnificativă a rămas complicitatea oficialilor. Autorităţile competente nu au pornit 

nici o cauză penală în anul 2014 în privinţa oficialilor pentru infracţiunea de trafic de fiinţe 

umane. Instanţele judecătoreşti au condamnat numai un oficial complice la infracţiune, un 

colaborator al poliţiei condamnat la 3 ani de închisoare pentru proxenetism, cu toate că cu 2 din 

cei 3 ani au fost aplicaţi cu suspendare condiţionată. A fost pornită urmărirea penală faţă de şeful 

unei agenţii pentru protecţia drepturilor omului pentru impunerea copiilor la cerşetorie în 

Federaţia Rusă şi un funcţionar pentru proxenetism faţă de 2 persoane; ambele cauze erau pe rol 

în luna aprilie 2015. În ianuarie 2015 directorul Fashion TV-Moldova a fost plasat în arest la 

domiciliu pe parcursul investigării implicării sale în infracţiunea de trafic de fiinţe umane şi 



infracţiuni conexe; suspectul anterior a fost şef al departamentului pentru combaterea crimei 

organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi a activat în cadrul CCTP. Instanţele 

judecătoreşti l-au achitat pe preşedintele Federaţiei de Biatlon din Moldova pentru infracţiunea 

de trafic de copii şi i-au aplicat o amendă de 3000 MDL (164 dolari SUA) pentru organizarea 

migraţiei ilegale; procurorii au atacat cu apel această decizie. Instanţele judecătoreşti încă nu au 

pronunţat o decizie într-o cauză din anul 2013 pornită în privinţa unui ofiţer de poliţie care ar fi 

acceptat mită pentru a-şi convinge colegul de a înceta investigarea unui caz de trafic. Cererea de 

contestare din partea autorităţilor competente faţă de o decizie a Curţii Supreme de Justiţie din 

iunie 2013 care a casat decizia de condamnare a capului unei reţele de trafic de copii a fost 

respinsă ca inadmisibilă. Observatorii au suspectat prezenţa corupţiei în secţiile CCTP şi şi-au 

exprimat îngrijorarea faţă de inacţiunea organelor locale şi regionale întru aplicarea legislaţiei pe 

cazurile de trafic de fiinţe umane.   

 

PROTECȚIE 

Guvernul a susținut eforturile de identificare a victimelor și de majorare a fondurilor alocate 

pentru asistența  victimelor.  

 

Guvernul a identificat 264 victime ale TFU în 2014, comparativ cu 262 în 2013 și a asistat 85 

victime, comparativ cu 105 în anul 2013. Din numărul total de victime identificate, 116 au fost 

supuse TFU în scop de exploatare sexuală, 91 victime exploatate prin muncă, 53 victime 

exploatate prin cerșetorie forțată și 4 victime exploatate prin implicarea în activități criminale. 

Astfel au fost identificate 238 victime adulte și 26 victime minore. Majoritatea victimelor, 231, 

au fost exploatate în afara țării. Guvernul a alocat suma de 7 256 300 lei (467.000$) pentru 

funcționarea a 7 centre de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime TFU, în 

creștere, comparativ cu anul 2013, când a fost alocată suma de 6 011 900 lei (387.000 $).  

 

Guvernul a asigurat întreaga finanțare a Centrului de asistență și protecție a victimelor și 

potențialelor victime ale TFU din municipiul Chișinău, care a asistat victime repatriate, 

alocându-se suma de 2 899 100 lei (186.000 $) în 2014, dublu decât în anul 2013 când a fost 

alocată suma 1 312 100 lei (844.00$). Guvernul a cheltuit 600.000 lei pentru repatrierea 

victimelor în anul 2014, o creștere semnificativă de la 120.000 lei (7720 $) alocați în anul 2013.  

În vederea coordonării identificării și asistenței victimelor TFU, echipele multidisciplinare și 

ONG-urile au fost prezente în toate regiunile Moldovei. Guvernul a asigurat victimelor TFU 

adăpost, ajutor medical și asistență psihologică, necondiționate de cooperarea lor cu 

reprezentanții organelor de drept.  Autoritățile recunosc faptul că asistența juridică și reintegrarea 

de lungă durată este insuficientă, iar victimele s-au aflat în imposibilitatea de a obține asigurare 

medicală gratuită.  

 

Bărbații victime au avut acces la asistență medicală specializată și psihologică. Copiii victime au 

fost plasați împreună cu rudele, în centrele de plasament sau în clinici de reabilitare care 

prestează servicii de asistență medicală și psihologică specializate.  

 

Copii victime cu vârsta de 14 ani sau mai mici au fost intervievați în camerele specializate de 

audiere asigurate cu echipament și prin asistența unui psiholog. Conform relatărilor, Guvernul nu 

a asigurat protecția adecvată a victimelor participante în procesele de investigare sau de urmărire 

penală. Centrele de asistență și protecție au beneficiat de puțină securitate și corupția a subminat 

protecția din partea poliției. Procurorii nu au menținut un contact permanent cu victimele și nici 

nu le-au pregătit în mod corespunzător pentru proces. Unele victime au avut experiența de a fi 

intimidate în sala de judecată și au fost presate de către traficanți pentru a-și schimba mărturiile.  

 



Victimele au dreptul de a da în judecată traficanții pentru daunele cauzate, dar de cele mai multe 

ori nu acționează din cauza amenințărilor făcute de făptași, incapacitatea de a prezenta dovada 

solicitată de către instanțe și corupția percepută în sistemul judecătoresc.  

O instanță a dispus către un traficant de a plăti pentru 14 cetățeni moldoveni - victime exploatate 

prin muncă, suma de 32160 lei (2 070$) pentru fiecare victimă, în anul 2014.   

 

Legislația Republicii Moldova prevede asigurarea permisului de ședere temporară a victimelor 

TFU străine care doresc să coopereze cu organele de drept, deși nimănui nu i s-a acordat acest 

permis, pe parcursul perioadei de raportare. Codul Penal al Republicii Moldova exonerează 

victima TFU de răspunderea penală pentru comiterea de infracţiuni legate de acest trafic. Cu 

toate acestea, o victimă exploatată prin muncă a continuat să fie urmărită penal pentru furt, 

deoarece cazul a fost investigat sub un alt statut, privind munca forțată, sub articolul căruia 

victimele nu sunt scutite de răspundere penală. 

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. Victimele din partea stângă a Nistrului au 

beneficiat de suportul din partea Centrelor de asistenţă şi protecţie din Republica Moldova. 

 

Prevenirea 

Guvernul a menținut eforturi considerabile pentru a preveni traficul de ființe umane. Guvernul a 

adoptat al șaselea plan național pentru anii 2014-2016. Secretariatul permanent al Comitetul 

Național pentru combaterea TFU a coordonat răspunsul anti-trafic al Guvernului, dar instituțiile 

nu au beneficiat de resurse suficiente. Secretariatul permanent a organizat o evaluare 

independentă cu privire la gradul de implementare a Planurilor naționale anterioare.Guvernul a 

inclus în calitate de membru al Comitetului Național, Inspectoratul de Stat al Muncii. Ministerul 

Educației a instruit peste 2 600 de cadre didactice și manageri școlari în domeniul prevenirii 

abuzului  față de copii, neglijării, traficului. Studenții din cadrul instituțiilor de învățământ școlar 

secundar și universitar au participat la cursuri privind prevenirea fenomenului TFU.  

 

Guvernul a realizat o campanie antitrafic timp de o săptămână, având drept subiecte „metodele 

de recrutare on-line utilizate de către traficanți și serviciile pentru victime”. 

Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă a înființat în anul 2014 o direcție pentru a 

informa cetățenii Republicii Moldova despre oportunitățile de angajare legală peste hotare. În 

aprilie 2014, Guvernul a aprobat un ghid privind protecția copiilor victime ale traficului de 

persoane, violență, neglijare, exploatare și a lansat o linie fierbinte pentru copii. Guvernul nu a 

făcut eforturi de a  reduce cererea pentru actele sexuale comerciale sau munca forțată. Guvernul 

a instruit personalul diplomatic privind identificarea victimelor TFU.  


