
Traducere neoficială 

MOLDOVA: TIER 2  

Guvernul Republicii Moldova nu respectă pe deplin standardele minime pentru eliminarea 

traficului; totuși, depune eforturi semnificative pentru a face acest lucru. Guvernul a demonstrat 

sporirea eforturilor în comparație cu perioada precedentă de raportare, prin urmare, Moldova a 

fost avansată la Tier 2. Guvernul a demonstrat sporirea eforturilor prin investigarea și pedepsirea 

mai multor traficanți bănuiți, inclusiv funcționari de stat complici, și creșterea bugetului pentru 

protecția victimelor. Cu toate acestea, Guvernul nu a respectat standardele minime în mai multe 

domenii cheie. Identificarea victimelor și acordarea statutului oficial de victimă a continuat să fie 

o provocare. Corupția, în special în cadrul organelor de aplicare a legii și al sistemului judiciar, a 

împiedicat urmărirea penală și a influențat rezultatele dosarelor, inclusiv cazurile împotriva 

oficialilor guvernamentali complici. Victimele au continuat să sufere de intimidări din partea 

traficanților, iar autoritățile au oferit protecție neuniformă în timpul procedurilor judiciare. 

RECOMANDĂRI PENTRU MOLDOVA:  

- Investigarea viguroasă, urmărirea penală și condamnarea traficanților, inclusiv a 

oficialilor guvernamentali complici la traficul de persoane;  

- Aplicarea măsurilor pentru a combate corupția în sectorul judiciar și organele de aplicare 

a legii, inclusiv pentru a proteja ofițerii de investigație/urmărire penală și procurorii de 

influență externă și corupție internă;  

- Absolvirea tuturor victimelor traficului de persoane de la necesitatea confruntării 

personale cu traficanții învinuiți înainte de începerea unei investigații;  

- Îmbunătățirea protecției victimelor și martorilor pe parcursul procedurilor judiciare, 

inclusiv urmărirea penală pentru manipularea și intimidarea martorilor;  

- Instruirea polițiștilor, judecătorilor și procurorilor cu privire la o abordare centrată pe 

victimă în cadrul investigațiilor și urmăririlor penale;  

- Sporirea accesului la centre de asistență și instituții de reabilitare pentru victimele bărbați 

ai traficului de persoane;  

- Îmbunătățirea cooperării cu prestatorii neguvernamentali de servicii, inclusiv 

coordonarea dezvoltării politicilor și asistența victimelor care cooperează cu organele de 

drept; 

- Continuarea finanțării și menținerii datelor pentru linia fierbinte privind abuzul și 

exploatarea copiilor.   

PEDEPSIRE 

Guvernul a sporit eforturile în aplicarea legii. Articolele 165 (Traficul de ființe umane) și 206 

(Traficul de copii) din Codul Penal a criminalizat toate formele de trafic. Codul prevede 

sancțiuni de la 5 la 12 ani închisoare pentru traficul persoanelor adulte și de la 8 la 12 ani de 

închisoare pentru traficul de copii; și până la 20 ani de închisoare în cazurile cu circumstanțe 

agravante. Aceste sancțiuni sunt suficient de severe, iar cea cu referire la trafic de persoane în 

scop de exploatare sexuală, este proporțională cu sancțiunile pentru alte infracțiuni grave, astfel 

ca violul. Articolul 168 din Codul Penal criminalizează munca forțată și prevede sancțiuni până 

la 3 ani privațiune de libertate. Corupția în sistemul judiciar a rămas un impediment major în 

deferirea traficanților justiției, cu toate acestea instanțele de judecată au demonstrat o sporire a 

eforturilor în condamnarea oficialilor guvernamentali complici la trafic. Instanțele de judecată au 

casat, în mod frecvent, hotărârile de condamnare în apel/recurs, uneori fără explicații sau bazate 

pe motive slabe, deși nu au fost disponibile statistici comprehensive privind rata 

casărilor.  Guvernul a efectuat urmărirea penală în privința unor oficiali guvernamentali pentru 

complicitate în trafic. Fostul șef al unei agenții pentru drepturile omului, care a forțat copii să 

cerșească în Federația Rusă, a fost deferit justiției și cauza sa este pe rolul instanței de judecată. 



Curtea de Apel a menținut condamnarea fostului șef al Federației de Biatlon din Moldova pentru 

trafic de copii, fiind condamnat la 3 ani de închisoare. Mai mulți oficiali guvernamentali au fost 

condamnați pentru facilitarea prostituției. În luna ianuarie 2018, fostul șef-adjunct al organului 

de drept specializat în investigarea traficului de persoane din Moldova a fost găsit vinovat în 

trafic de influență și condamnat la 4 ani de închisoare. Câțiva oficiali guvernamentali au fost 

supuși investigației în anul 2017 pentru complicitate la trafic de persoane. Doi ofițeri ai poliției 

au fost puși sub învinuire pentru trafic de persoane în scop de exploatare sexuală. Un caz 

împotriva unui primar de sat pentru trafic în scop de exploatare prin muncă rămâne în curs de 

desfășurare. Directorul unui orfelinat a fost pus sub învinuire pentru exploatare sexuală și prin 

muncă a mai multor copii; procesul său penal este în curs de desfășurare. Câțiva diplomați ai 

Moldovei și șeful Departamentului afaceri consulare al Ministerul afacerilor externe au fost 

cercetați, arestați sau puși sub învinuire pentru extorcare de bani sau acceptare de mită pentru 

facilitarea migrației ilegale.  

Autoritățile au efectuat 185 de investigații pe trafic de persoane în anul 2017, în comparație cu 

cele 151 în anul 2016. Guvernul a expediat în judecată 85 de cazuri în anul 2017, spre deosebire 

de 33 cazuri în anul 2016 și a condamnat 58 de traficanți, în comparație cu 56 traficanți în anul 

2016. Din numărul total de 58 traficanți condamnați – 52 au fost condamnați la închisoare, cu o 

singură condamnare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. Media pedepsei cu 

închisoarea a fost de la 8 la 13 ani.  

Centrul pentru combaterea traficului de persoane (CCTP), unitatea specializată în aplicarea legii, 

și-a completat postul de conducere și a sporit numărul specialiștilor, ceea ce a condus la 

îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu societatea civilă și partenerii internaționali precum și o 

revizuire a cazurilor complexe internaționale de trafic de persoane în scop de exploatare sexuală 

și prin muncă. Cu toate acestea, investigațiile cazurilor de scară largă, au rămas inadecvate. 

Observatorii au raportat că procuratura și echipele de investigație au depus efort în efectuarea 

investigațiilor complexe, astfel cum sunt cele care implică grupări criminale transnaționale sau 

tranzacții financiare complexe. Autoritățile nu au efectuat urmărirea penală în privința unor 

grupări criminale mari în anul 2017. Observatorii au raportat că CCTP s-a concentrat mai mult 

pe cazurile interne de trafic de persoane în scop de exploatare sexuală, decât pe cazurile 

internaționale complexe, posibil pentru a ridica statisticile Centrului. Accentul pus pe statistici a 

dus la îndepărtarea CCTP de la consolidarea tradițională a resurselor  pentru investigațiile intens 

centrate pe victime. Cu toate acestea, CCTP continuă să ducă lipsă de resurse suficiente, în 

particular resurse financiare și specialiști cu experiență în efectuarea investigațiilor. Anterior, 

restructurarea Procuraturii Generale (PG) a lichidat procurorii specializați, a desființat unitatea 

de procurori specializată în cazurile de trafic, a pus capăt abordării task force în efectuarea 

investigațiilor și a redus cunoștințele instituționale referitoare la abordarea centrată pe victimă în 

investigare și urmărire penală. Ulterior, în luna august 2016, PG a creat o unitate nouă 

specializată pe traficul de persoane și crime cibernetice cu 5 procurori care și-au concentrat 

integral activitatea pe etapa investigării în cadrul procesului penal. După cum observatorii au 

menționat anterior, noua unitate nu a fost dedicată numai cazurilor de trafic de persoane, 

procurorii nu au beneficiat de instruiri comprehensive și unitatea rămâne vulnerabilă la corupție 

și influență politică. În luna decembrie 2017, Procuratura mun. Chișinău a creat Biroul anti-trafic 

și concomitent a revizuit procesele interne de repartizare a cazurilor, ceea ce a asigurat că numai 

procurorii care au beneficiat de o pregătire de specialitate vor primi în gestiune cazuri de trafic. 

Fiecare oficiu teritorial al procuraturii în afara capitalei, a desemnat un procuror responsabil pe 

aceste cazuri. O echipă distinctă de 6 procurori din PG a servit ca punct de contact pentru 

activitatea ce ține de tratatele internaționale în domeniul traficului și au monitorizat noul Birou 

anti-trafic creat, de asemenea au monitorizat tendințele și datele statistice.  

Procurorii nu au dezvoltat tehnici de investigare care ar confirma depozițiile sau utiliza 

consecvent o abordare centrată pe victimă.  O hotărâre a Curții Constituționale din luna februarie 



2016, a limitat până la 12 luni perioada în care bănuiții pot fi deținuți. Deoarece pronunțarea unei 

sentințe definitive în cauzele de trafic de persoane pot dura ani întregi, această prevedere a 

permis traficanților bănuiți să fie eliberați înainte de pronunțarea hotărârii instanței de judecată, 

facilitând părăsirea țării sau răzbunarea pe martori. Observatorii au raportat că traficanții au 

încercat să manipuleze, șantajeze  sau să ofere mită victimelor pentru a-și schimba depozițiile. În 

anul 2017, numai 3 victime și membrii familiilor lor au beneficiat de programe pentru protecția 

martorilor, în ciuda faptului că mai mulți martori aveau nevoie de o astfel de protecție. 

Inspectoratul Național de Investigații (INI) a menținut o politică care obligă CCTP  să informeze 

în mod regulat INI despre bănuiții din investigațiile CCTP, să includă subiecții mandatelor de 

percheziție înainte ca perchezițiile să fie executate, ceea ce a sporit riscul ca ofițerii corupți să 

avertizeze bănuiții înainte de raiduri sau să intervină în investigații. În perioada de raportare, 

organele de drept au inițiat 8 investigații, privind pretinsa intimidare a martorilor, 6 dintre care 

au condus la pornirea cazurilor penale.  

Autoritățile moldovenești au cooperat cu omologii de peste hotare în mai multe investigații pe 

cazuri de trafic de persoane. În mare parte utilizând finanțarea donatorilor, Guvernul și 

organizațiile internaționale au instruit în anul 2017 polițiști, inclusiv de frontieră, procurori și 

judecători.       

PROTECȚIE  

Guvernul a menținut eforturile de protecție a victimelor. Guvernul a identificat 249 victime în 

2017 în comparație cu 232 în 2016. Din numărul total de victime identificate, 48 au fost copii, o 

creștere de la 35 victime copii în anul 2016. Unii reprezentanți ai organelor de drept au evitat 

intenționat să întreprindă măsuri pentru identificarea victimelor și investigarea infracțiunilor de 

trafic. Poliția de frontieră nu a cercetat constant migranții nedocumentați pe cazurile de trafic, 

înainte de a-i plasa în locurile de detenție. Guvernul a sporit finanțarea pentru protecția 

victimelor, alocând din bugetul de stat aproximativ 12.1 milioane lei moldovenești (709,340 

dolari SUA) pentru asistența în repatriere și 7 centre pentru victimele infracțiunii și violenței 

domestice, cu sporirea pentru unele centre și programe de compensație, prin reducerea altora, în 

comparație cu 8.6 milioane lei (504,160 dolari SUA) în anul 2016. Guvernul nu a cheltuit toate 

sursele financiare alocate pentru centre și programele de protecție, care au beneficiat de 89 

procente din suma totală alocată.  Guvernului, deseori, s-a bazat pe ONG-uri și organizații 

internaționale pentru a completa salariile angajaților Guvernului și a finanța serviciile pentru 

victime; contribuțiile Guvernului au fost adesea insuficiente pentru a acoperi costurile de bază 

ale vieții pentru angajați și victime.  

Guvernul a asistat 117 victime în repatriere sau servicii în centre, în comparație cu 124 victime 

în 2016. Echipele funcționarilor locali și ONG-urile în toate regiunile din Moldova au coordonat 

identificarea și asistența victimelor; specialiștii au menționat îmbunătățirea în comunitate a 

abordării poliției, deoarece organele de drept au fost responsabile pentru 61 de referiri la centre. 

Prin intermediul centrelor din Chișinău și celor regionale, victimele au putut fi cazate în centre, 

beneficia de asistență medicală, juridică și psihologică, indiferent dacă cooperează cu organele 

de drept. Asistența psihologică, juridică, și suport în reintegrare de lungă durată au fost 

insuficiente, și victimele nu au putut obține asigurare medicală garantată de stat conform 

legislației Moldovei. Deseori victimele au fost nevoite să găsească reprezentare juridică pro bono 

și s-au bazat pe asistența juridică acordată de ONG-uri și organizații internaționale. Capacitatea 

redusă a lucrătorilor sociali din regiunile periferice, a condus la serviciile ineficiente și slabe 

oferite victimelor. Aceste deficiențe, au contribuit la un risc continuu de revictimizare. 

Autoritățile au plasat victimele traficului de copii cu rude, asistență parentală sau clinici de 

reabilitare care acordau îngrijire specializată medicală și psihologică. Oficialii guvernamentali au 

audiat victimele până la vârsta de 14 ani în camere de audieri specializate cu echipament de 

înregistrare, însoțit de asistența unui psiholog. Victimele bărbați au avut dreptul la toate formele 



de asistență, dar nu au beneficiat de acces în centre. Prestatorii de servicii au raportat 

impedimente birocratice la (re)plasamentul victimelor cu nevoi severe de sănătate mintală la 

instituțiile psihiatrice de stat.  

Guvernul nu a protejat adecvat victimele care au participat în investigare și urmărire penală. 

Victimele, rareori, au fost pe deplin informate despre drepturile sale. Câteodată, poliția a făcut, 

aparent, o încercare intenționată de a asigura cooperarea victimelor. Centrele au beneficiat de 

securitate redusă și corupția a subminat protecția din partea poliției. Procurorii nu au menținut în 

mod regulat contactul cu victimele și nu le-au pregătit corespunzător pentru procedurile 

judiciare. Legea prevede că victima adultă a traficului de persoane se confruntă cu pretinșii 

traficanți în cadrul unității de poliție pentru a începe o investigație, și în unele cazuri, în timpul 

investigației și procesului de judecată; această cerință a împiedicat victimele să raporteze 

infracțiunile și pot re-traumatiza victimele sau să le supună unui risc. Judecătorii au avut 

libertatea să permită victimelor de a depune depoziții fără ca pretinsul traficant să fie prezent 

fizic în sală. Judecătorii nu au respectat legile și reglementările menite să protejeze victimele în 

timpul procedurilor de judecată, încălcând astfel drepturile victimelor și permițând traficanților 

să intimideze unele victime în sala de judecată, astfel încât victimele să se simtă presate să-și 

schimbe mărturia. Legea permitea victimelor să inițieze o acțiune civilă pentru compensare ca 

parte a procesului penal. În anul 2017 victimele au înaintat 59 acțiuni civile, care au rezultat în 

restituirea prejudiciului în sumă de mai mult de 3.5 milioane lei (aproximativ 205,180 dolari 

SUA). La 1 ianuarie 2018, a intrat în vigoare secțiunea din Legea nr. 137, care permite 

victimelor să depună o cerere la Ministerul Justiției, pentru a obține o compensare, în cazurile în 

care aceasta nu au putut fi obținută de la făptuitor. Organele de aplicare a legii au recuperat 

bunuri provenite din activități criminale de la traficanți în sumă de 3.4 milioane lei (199,320 

dolari SUA), inclusiv în numerar, automobile și bunuri imobile. Codul penal absolvă victimele 

traficului de persoane de la răspundere penală pentru infracțiunile săvârșite în timpul exploatării. 

Cu toate acestea, atunci când autoritățile au clasificat cauzele în domenii conexe, astfel ca 

articolul care criminalizează munca forțată, victimele nu au mai fost absolvite de răspundere 

penală. Guvernul a pedepsit victimele traficului pentru acțiuni ilegale comise ca un rezultat 

direct al traficului.  Similar, când autoritățile au recalificat cazurile de trafic de persoane în scop 

de exploatare sexuală în cazuri de proxenetism, victimele nu au mai fost absolvite de răspundere 

penală și puteau fi trase la răspundere pentru prostituție. Victimele au putut fi amendate sau 

pedepsite cu închisoare pentru depoziții false în cazul în care își schimbau depozițiile, fie în mod 

deliberat urmare a coruperii sau intimidării, fie neintenționat urmare a experienței traumatizante. 

Observatorii au raportat anterior câteva cazuri în care victimele traficului de copii au fost trase la 

răspundere pentru practicarea prostituției sau altor infracțiuni; pe parcursul perioadei de raportare 

nu au fost înregistrate astfel de cazuri.   

PREVENIRE  

Guvernul a sporit eforturile de prevenire. Comitetul național pentru combaterea traficului de 

ființe umane (CNCTFU) și secretariatul său, a coordonat eforturile Guvernului. Secretariatul 

permanent al CNCTFU are 3 specialiști, observatorii menționând ca fiind insuficienți pentru a 

gestiona volumul de muncă. Pe parcursul perioadei de raportare, CNCTFU în cooperare cu un 

grup de lucru interinstituțional, care era compus din experți naționali și internaționali, autorități 

publice centrale, ONG-uri și Misiunile OSCE și OIM în Moldova, au elaborat un proiect al 

Strategiei naționale pentru anii 2018-2023 și un plan de acțiuni  pentru anii 2018-2020. Guvernul 

a aprobat documentele în martie 2018. CNCTFU a implementat programe pentru sensibilizarea 

studenților și cetățenilor moldoveni peste hotare, precum și publicului larg prin intermediul unui 

site și săptămânii naționale anti-trafic. Guvernul a prevăzut finanțare parțială unui NGO pentru a 

gestiona o linie fierbinte privind abuzul și exploatarea copiilor. Guvernul a finanțat distinct 2 

linii fierbinți privind traficul de persoane, una pentru a fi utilizată pe teritoriul Moldovei, și alta 

pentru apeluri de peste hotare; liniile fierbinți sunt gestionate de către un ONG. Guvernul a oferit 



instruiri pentru personalul diplomatic în identificarea victimelor traficului de persoane. Guvernul 

nu a depus efort suficient în vederea reducerii cererii pentru acțiunile de sex comercial sau 

muncă forțată, dar a inițiat 2 urmăriri penale împotriva a 2 cetățeni străini pentru exploatarea 

sexuală a copiilor în Moldova.  

PROFIL 

După cum a fost raportat în ultimii 5 ani, Moldova este o țară de origine pentru bărbați, femei, și 

copii supuși traficului în scop de exploatare  sexuală și muncă forțată, inclusiv cerșit. Victimele 

din Moldova sunt supuse traficului în scop de exploatare sexuală și prin muncă în Moldova și 

Federația Rusă, Ucraina și alte țări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Est. Cele mai 

multe victime sunt din regiunile rurale și au un nivel scăzut de educație. Femeile și copiii sunt 

supuși traficului în scop de exploatare sexuală în bordelurile, saunele și saloanele de masaj din 

Moldova. Tot mai mult, fete cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani sunt victime ale traficului în 

scop de exploatare sexuală. Turismul sexual al copiilor rămâne o problemă, inclusiv din UE, 

Turcia, Australia, Israel, Tailanda și Statele Unite ale Americii. Copiii, care locuiesc în stradă 

sau în orfelinate rămân vulnerabili la exploatare. Regiunea din stânga Nistrului rămâne o sursă 

pentru victime atât pentru trafic în scop de exploatare sexuală cât și prin muncă. Populația 

nedocumentată și apatridă din Moldova rămâne vulnerabilă la exploatare, în primul rând în 

sectorul agricol. Complicitatea oficialilor guvernamentali în trafic continuă să fie o problemă 

semnificativă în Moldova.  


