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ABREVIERI 
 
APC – Autorităţi Publice Centrale 
APL – Autorităţi Publice Locale 
CAP – Centrul pentru asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor 

 victime ale traficului de fiinţe umane, Chişinău. 
CCCEC – Centrul de combatere a crimelor economice şi corupţiei 
CCTP – Centrul de combatere a traficului de persoane 
CNCTFU – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe  
CNPAC - Centrul naţional de prevenire a abuzului faţă de copii 
CPTF – Centrul pentru prevenirea traficului de femei 
CP – Comisariat de Poliţie 
CP – Cod penal  
CT – Comisie teritorială pentru combaterea TFU 
GRETA - Grupul de experţi din cadrul Consiliului Europei privind 

 combaterea traficului de persoane  
MAI – Ministerul Afacerilor Interne 
OI – Organizaţii Internaţionale 
OIM - Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 
ONG – Organizaţii Neguvernamentale 
ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite 
OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
PG – Procuratura Generală 
PN - Planului Naţional de prevenire şi combatere a TFU 
PSA - Planului specific adiţional de prevenire şi combatere a TFU 
RM – Republica Moldova 
SELEC - Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei  
SP – Secretariatul Permanent 
ŞTC – Şedinţe Tehnice de Coordonare 
TC – Trafic de Copii 
TFU – Trafic de Fiinţe Umane 
VTFUm – Victime ale traficului de fiinţe umane minori 
VVF – Victime ale violenţei în familie 
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REALIZĂRI 2011  
 

În contextul marilor transformări economice şi sociale ce se produc în lume, 
crima organizată capătă noi valenţe, ea îşi extinde sfera de activitate la cote 
alarmante, fapt ce constituie un motiv de îngrijorare pentru majoritatea statelor, în 
deosebi pentru cele ale căror economie se află în proces de tranziţie, în care 
sistemul legislativ este vulnerabil şi instituţiile democratice sunt fragile. Deşi are 
adoptate legile necesare şi are un cadru instituţional viabil, Republica Moldova nu 
este imună la pericolele pe care le comportă crima organizată prin toate formele 
sale de manifestare. O formă particulară a criminalităţii organizate care cuprinde 
caracteristicile odioase ale sclaviei este traficul de fiinţe umane (TFU). Această 
infracţiune încalcă drepturile omului, ameninţînd securitatea individului şi a 
valorilor sociale şi morale ale unui stat. 

Pentru 2011, organele de decizie şi structurile de aplicare a legii din 
Republica Moldova au continuat să-şi canalizeze eforturile şi intenţiile solidare 
spre combaterea fenomenului TFU prin prisma mecanismelor legislative şi 
acţionale. Politicile naţionale orientate spre diminuarea fenomenului au fost 
susţinute de acţiunile societăţii civile şi a organizaţiilor internaţionale care au 
participat pragmatic în prevenirea şi combaterea TFU pe parcursul întregii 
perioade a anului 2011.  

Astfel, în procesul elaborării prezentului raport, Guvernul s-a axat pe 
realizările obţinute de către:  

• instituţiile statului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea 
fenomenului TFU 

• organizaţiile neguvernamentale cu mandat în domeniul anti-trafic 
• organizaţiile interguvernamentale  
• misiunile diplomatice în Moldova, ce au susţinut şi dezvoltat 

programele menite să prevină şi să combată fenomenul TFU. 
 

 În acest sens, datorită parteneriatului asociativ şi a eforturilor comune, în 
anul 2011 s-au înregistrat o serie de rezultate promiţătoare, cum ar fi: 
 
 -  La 28 februarie 2011, la conferinţa de la Ljubljana, Republica Moldova a 
devenit co-semnatar al Memorandumului de înţelegere privind consolidarea 
transfrontalieră a eforturilor antitrafic prin înfiinţarea echipelor comune de anchetă 
şi de creare a unui nou mecanism pentru combaterea TFU care va îmbunătăţi 
eforturile anti-trafic la nivel regional.  
 -  La 28 iunie 2011, conform Raportului Global privind Traficul de 
Persoane, pentru perioada anului 2010, Republica Moldova a fost avansată în 
grupul doi (Tier 2) al clasamentului, acest fapt, fiind considerat un indicator de 
progres.  
 -  Sistemului Naţional de Referire a fost extins geografic în toate raioanele 
Republicii Moldova (2011 - în 7 raioane), ceea ce a presupus consolidarea  
capacităţilor echipelor multidisciplinare, în vederea asigurării unui sistem de 
protecţie cât mai accesibil victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 
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 -  La 2 noiembrie 2011 a avut loc Conferinţa “Lansarea Comentariilor pentru 
principiile recomandate şi liniile directoare privind drepturile omului şi traficul de 
fiinţe umane”, având în calitate de invitat special Înaltul Comisar ONU pentru 
Drepturile Omului, dna Navanethem PILLAY. Înaltul Comisar a salutat 
angajamentul ţării noastre în contextul acţiunilor mandatarilor procedurilor 
speciale ale ONU. 

-  În vederea fortificării procesului de coordonare şi evaluare a politicilor de 
prevenire şi combatere a TFU în Republica Moldova, cadrul instituţional a fost 
consolidat prin instituirea Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru 
combatere TFU (conform Hotărârii Guvernului nr. 900 din 2 decembrie 2011 cu 
privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 472 din 26 martie 
2008).  
 -  În vederea prevenirii şi combaterii noilor tendinţe a TFU Guvernul 
Republicii Moldova, prin Legea nr. 263 din 19 decembrie 2011 a ratificat 
Convenţia Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării 
şi abuzului sexual, semnată la 25 octombrie 2007, (Convenţia de la Lanzarote.). 
 -  Au fost aprobate strategii şi planuri naţionale ce influenţează direct sau 
indirect procesul de prevenire şi combatere a TFU.1

 - În 2011 experţi în economie, politologie şi criminologie de la Universităţile 
din Goettingen, Heidelberg şi din cadrul Şcolii de Stiinţe Economice din Londra au 
plasat Republica Moldova pe locul 7 într-un clasament privind eficienţa combaterii 
TFU. Raportul a cuprins 182 de ţări şi a vizat anul 2010.  
 -  Republica Moldova a prezentat în luna decembrie 2011 comentariile la 
Raportul de evaluare a implementării Convenţiei Consiliului Europei privind lupta 
împotriva TFU de către grupul de experţi GRETA. Raportul a fost publicat la 22 
februarie 2012.2  
 -  Pe parcursul anilor 2010-2011, Preşedintele Comitetului Părţilor (sistem 
de monitorizare al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU) a 
fost Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. 
De menţionat că la 30 ianuarie 2012, dna Tatiana Pârvu, Reprezentantul Permanent 
al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei, a fost realeasă, pentru al doilea 
şi ultimul mandat, în calitate de Preşedinte al Comitetului Părţilor a Convenţiei 
Consiliului Europei privind lupta împotriva TFU.          
 
 
 
 
 
   

                                                 
1 „Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016” prin legea nr. 231 din 25.11.2011; “Strategia 
naţională de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016”, prin Hotărîrea de Guvern Nr.480 din 
25.11.2011; „Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011–2014” prin Hotărîrea 
Parlamentului Nr. 90 din  12.05.2011 etc.    
 
2 http://www.coe.int/trafficking.
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DINAMICA FENOMENULUI TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

 
La nivel naţional conform datelor MAI şi PG se observă o dinamică 

descendentă a numărului de infracţiuni ce ţin de TFU şi TC. Aceeaşi dinamică este 
constatată de către OIM din Moldova, prin prisma numărului mai mic de victime 
ale TFU asistate pentru anul 2011 şi respectiv anii precedenţi. 

 
Tabel nr. 1 Dinamica TFU şi TC  (2006 - 2011) 

 art.165/art.206 CP nr. victimelor 
Anul Crime 

înregistrate 
Expediate 
în judecată 

Condamnări (pe 
persoana) 

Persoane 
condamnate la 

închisoare 

asistate de 
IOM 

conform 
MAI 

2006 243/61 141/52 62/7 67 295 
2007 251/47 150/26 52/7 51 273 
2008 215/31 96/12 63/5 58 158 
2009 185/21 102/11 64/4 43 159 
2010 140/21 45/10 48/5 31 139 

datele 
lipsesc 

2011 111/24 45/14 18/2 7/1 98 131 
 
De menţionat, că pe lîngă persoanele ce au fost condamnate la închisoare, 

pentru 11 persoane care au comis infracţiunea de TFU şi pentru 1 persoană care a 
comis TC a fost aplicată pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a 
executării pedepsei. 

În privinţa datelor cu privire la traficul de copii, creşterea numărului ţine de 
faptul că au fost pornite mai multe cauze penale în cadrul cercetării unei reţele 
internaţionale de persoane cu orientare sexuală netradiţională, de menţionat că 
ancheta continuă. 

Conform analizei cauzelor penale aflate în gestiunea organului de urmărire 
penală au fost identificate 131 victime ale TFU, dintre care 103 femei şi 28 bărbaţi. 
Formele TFU s-au manifestat prin: exploatare sexuală – 90 VTFU, exploatare prin 
muncă – 40 VTFU şi o VTFU exploatată în scop de cerşit. Printre principalele ţări 
de destinaţie ale traficului de fiinţe umane continuă a fi: Federaţia Rusă – 36 
victime; Turcia – 30; Cipru – 15; Emiratele Arabe Unite – 7; Malaezia – 4; Italia – 
4; Republica Belarus -3; Spania – 3 victime; Liban – 2 victime; Ucraina -1; Grecia-
1; Franţa – 1; alte ţări – 9; trafic intern – 15. 

O analiza efectuată de reprezentanţa SELEC din Turcia, declară că RM, 
anterior, se afla pe primul loc în calitate de ţară sursă a persoanelor traficate în 
Turcia, actualmente aceasta fiind plasată pe ultimele locuri la acest compartiment. 

Indicatorii puţin variază la capitolul infracţiuni conexe, unde se observă o 
diferenţă nesemnificativă între crimele  prevăzute de articolele 207 şi 362/1 a 
Codului Penal, care au fost înregistrate în 2010 şi 2011. Cu toate acestea în 2011    
s-a înregistrat un număr mai mic de infracţiuni prevăzute de art. 220 - proxenetism. 

 
 

Tabel nr. 2 Statistica infracţiunilor conexe TFU  
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Anul   
Scoatere ilegală a 
copiilor(art.207)  Proxenetism (art.220)  

Organizarea 
migraţiei 
ilegale 

(art.362/1) 

2010 
INFRACŢIUNI 

ÎNREGISTRATE 13 133 116 
INFRACŢIUNI 

ÎNREGISTRATE 14  105  118  
dintre care 

Exped. in judecată 5 cauze 58 cauze 52 cauze 
în rezultat 

închisoare 2 pers. 2 pers. 3 pers. 
cu suspendare 4 pers. 19 pers. 5 pers. 

2011 

amenda 2 pers. 51 pers. 40 pers. 

Desigur că această situaţie reflectă un progres ce rezultă din 
profesionalismul MAI şi PG, însă nu trebuie de uitat că mereu există un număr de 
infracţiuni ce revin criminalităţii latente. Tot aici trebuie să menţionăm că 
segmentul TFU este foarte sensibil la schimbarea factorilor ce determină apariţia 
fenomenului respectiv, care în consecinţă pot influenţa şi dinamica infracţiunii. Cu 
toate acestea, controlul factorilor este o activitate mult prea complexă şi ea nu cade 
doar în sarcina MAI sau PG, ori acest proces presupune o implicare participativă a 
întregii societăţi. Instabilitatea factorilor macro-sociali (şomajul, nivelul de trai), 
micro-sociali (situaţia familială, alcoolismul) sau a celor individuali pot avea 
repercusiuni grave asupra nivelului criminalităţii în general.  

În acest sens, managementul eficient al prevenirii şi combaterii TFU trebuie 
să fie o activitate susţinută de către toţi partenerii atît la nivel central cît şi cel local. 
Mai mult decît atît, un management eficient va fi în stare să canalizeze eforturile de 
prevenire şi combatere a TFU în dependenţă de necesităţile impuse de tendinţele 
fenomenului.  

 Un exemplu relevant în acest sens este CAP, fiind de multe ori primul punct 
de contact cu Moldova pentru victimele TFU. Centrul acordă asistenţă acestora 
într-un mediu sigur şi prietenos. Conform datelor din tabelul de mai jos,  pentru 
anii 2009-2011 se poate observă de asemenea o dinamică descendentă cu privire la 
numărul de victime asistate de către CAP. 

 
  Tabel nr. 3 Numărul de victime şi potenţialele victime ale TFU asistate la CAP 

Anul 2009 Anul 2010 
 

Anul 2011 

VTFU  
(Adulţi/copii) 

Potenţiale 
VTFU 

Total  VTFU 
(Adulţi/copii)

Potenţiale 
VTFU 

Total VTFU 
(Adulţi/copii) 

Potenţiale 
VTFU 

Total

130 
 

(123/7) 

268 398 104 
 

(94/10) 
 

251 355 76 
 

(65/11) 

263 

  
 

339 

În anul 2011, CAP a oferit protecţie şi asistenţă unui număr de 76 victime 
TFU, cu 28 victime TFU mai puţin în perioada anului 2010 şi cu 54 victime TFU 
mai puţin în perioada anului 2009. Astfel, dacă numărul victimelor TFU în anul 
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2009 a constituit 32% din numărul total de beneficiari asistaţi in cadrul CAP, 
atunci în anul 2010 – acesta a constituit 29%, iar în anul 2011 – acesta a constituit 
doar 22%. În acelaşi timp, se observă o dinamică ascendentă a numărului de 
potenţiale victime ale TFU care au beneficiat de asistenţă în centrul CAP.  

Analizând desegregarea după criteriul de vârstă (Adult/copil) a victimelor 
asistate în cei 3 ani, se constată o creştere a ratei copiilor, victime a TFU (5,3% în 
2009, 9,6% în 2010, 14% în 2011).  

Acestea fiind spuse, putem evidenţia că  prevenirea fenomenului are loc şi 
prin acordarea asistenţei sociale la un număr mai mare de potenţiale victime ale 
TFU, servind ca instrument pro-activ de prevenire a fenomenului. 

De asemenea, trebuie să menţionăm şi activitatea Centrului Internaţional „La 
Strada”, care asigură funcţionarea Telefonului de Încredere pentru femei 0 8008 
8008. Acest serviciu este un număr verde, care oferă consiliere psihologică primară 
victimelor violenţei în familie, facilitarea accesului subiecţilor violenţei în familie 
la asistenţă adecvată specializată (inclusiv mediere socială), consiliere şi asistenţă 
juridică precum şi referire la asistenţa juridică specializată. În 2011 circa 1500 
persoane au beneficiat de serviciile Telefonului de Încredere comparativ cu 1236 în 
anul 2010. Apelurile reflectă cca 800 cazuri de violenţă în familie – peste 550 
semnalate de către femei personal şi celelalte de către membrii comunităţii şi a 
grupurilor profesionale.  

La fel CI „La Strada” gestionează şi Linia fierbinte 0 800 77777, care oferă 
informaţie privind procedura de plecare peste hotare, asistenţă pe cazurile 
imigranţilor în dificultate, asistenţă în cazuri de trafic de fiinţe umane şi servicii de 
mediere în cazuri de exploatare sexuală comercială a copiilor(ESCC). Din numărul 
total de apeluri, în anul 2011 s-au înregistrate peste 300 apeluri şi semnale care 
reflectă circa 100 cazuri prezumate de TFU şi de exploatare. În rezultatul 
identificării imediate, a fost organizată şi acordată asistenţa pe marginea a 46 
cazuri de trafic fiinţe umane. 

Acest număr de apeluri înregistrate pe parcursul anului 2010 – 2011 se 
datorează în special Campaniilor naţionale de informare şi sensibilizare care au 
avut loc în această perioadă. 

Un alt indicator ce ne oferă o imagine mai clară asupra dinamicii   
fenomenului TFU este şi asistenţa prin repatriere a victimelor şi potenţialelor 
victime ale TFU. Astfel, se atestă o descendenţă a numărului total de persoane 
repatriate în perioada 2010-2011, după cum urmează:  
 În anul 2010, MMPSF cu suportul OIM şi TdH au repatriat în total 137 
persoane, dintre care: 

 67 copii, dintre care: 33 copii din Federaţia Rusă (10 misiuni), 30 copii – din 
Ucraina (12 misiuni), 2 copii din România (2 misiuni), 1 copil din Belgia şi 
1 copil din Italia.  

 70 adulţi (55 victime ale traficului de fiinţe umane – 13 bărbaţi şi 42 de 
femei) şi 15 migranţi aflaţi în dificultate – (8 bărbaţi şi 7 femei). 

 
În anul 2011, MMPSF cu suportul OIM şi TdH au repatriat în total 96 persoane, 
dintre care : 
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 12 misiuni de repatriere a 26 copii dintre care: 17 copii din Federaţia Rusă (5 
misiuni), 8 copii din Ucraina (6 misiuni) şi 1 copil din Italia (1 misiune). Din 
numărul total de copii repatriaţi -  7 sunt originari din partea stângă a 
Nistrului.  

 70 adulţi – (32 victime ale TFU şi 38 migranţi în dificultate).  
 

Analizând datele prezentate de către OIM, în anul 2011 se atestă o descreştere a 
numărului persoanelor ce au beneficiat de asistenţă prin repatriere, comparativ cu 
perioada anului 2010. Totodată numărul copiilor repatriaţi înregistrează o scădere 
vizibilă de la 67 copii (2010) la 26 copii (2011).  

 
TENDINŢE 
 
Pe parcursul anului 2011 au fost observate unele tendinţe noi ale 

fenomenului TFU care diferă de interpretarea comună a acestei infracţiuni. O 
tendinţă remarcată pe parcursul ultimei perioade de timp şi confirmată de PG şi 
MAI o constituie cazurile de abuz sexual de către cetăţenii străini a minorilor prin 
utilizarea tehnologiilor avansate moderne şi turismului sexual. De obicei abuzul 
este săvârşit de către adulţi, sau de către persoane de vârstă semnificativ mai mare, 
care se află într-o poziţie de dominare. Conform datelor preluate de la CI „La 
Strada” în 2011 au fost înregistrate două categorii de copii abuzaţi sexual. 3Prima 
categorie cuprinde cazurile de abuz sexual al copiilor, in special fete cu vîrste 
începînd chiar de la 3 ani si mai sus. Grav este ca abuzatorul provine din mediul 
apropiat copilului – concubinul mamei, prieten de familie, vecin, naş de botez, 
unchi etc. În majoritatea cazurilor e vorba de copii lăsaţi în grija cuiva, părinţii 
fiind plecaţi la muncă peste hotare. 
 Cea de-a doua categorie vizează un fenomen mai puţin mediatizat: copii 
abuzaţi sexual de catre cetaţeni străini, veniţi în Moldova cu acest scop. Analizele 
CI „La Strada” de fapt confirmă semnalele înregistrate anterior despre un fenomen 
mai nou – turismul sexual cu implicarea copiilor, abuzul sexual prin intermediul 
internetului. Abuzul are loc, de regulă într-un mediu privat (majoritatea cazurilor în 
apartamente închiriate), chiar la domiciliul abuzatorului şi poate fi cu mai mulţi 
copii.  
 Legislaţia naţională nu defineşte clar fenomenul turismului sexual şi nu 
individualizează această infracţiune printr-un articol separat, însă conform 
definiţiei cu care operează CI “La Strada” – “turismul sexual reprezintă 
exploatarea sexuală comercială a copiilor de către adulţii care vin din unele 
localităţi/ţări în altele şi unde se folosesc de copii întru satisfacerea propriilor 
necesităţi sexuale. De cele mai multe ori cei care călătoresc în scopul turismului 
sexual provin dintr-o ţară mai bogată decît cea pe care o vizitează; dar turiştii 
sexuali pot călători şi în limitele propriei ţări sau prin regiune”  
 Efectele abuzului sexual şi a turismului sexual per ansamblu sunt 
devastatoare, iar precondiţiile de vulnerabilitate a copiilor fac predictibilă 

                                                 
3 http://www.lastrada.md/actiuni_curente/
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rezistenţa acestei tendinţe pe viitor. Cu toate acestea un efort conjugat a actorilor 
antitrafic va fi în stare să diminueze această predispoziţie criminală. 
 O altă tendinţă constatată de către autorităţi este creşterea numărului de 
cazuri înregistrate de trafic de fiinţe umane în scop de exploatare prin muncă în 
construcţii, agricultură, etc. Astfel, din cele 111 cazuri de trafic de fiinţe umane şi 
24 cazuri de trafic de copii înregistrate în anul 2011, 30 cazuri şi respectiv 5 cazuri 
au fost comise în scopul exploatării prin muncă. Exploatarea victimelor TFU prin 
muncă are loc pe pieţe unde există cerere a forţei de muncă ieftină sau unde 
slujbele disponibile sunt percepute ca fiind periculoase, dificile şi solicitante sau 
„murdare”. Cu toate că opinia publică nu a acordat atenţie sporită TFU în scop de 
exploatare prin muncă şi semnelor de identificare a unei posibile situaţii de acest 
gen, specialiştii din toată lumea precum şi din Republica Moldova recunosc 
amploarea deosebită a acestei forme de exploatare şi încearcă să identifice cele mai 
bune instrumente şi metode de prevenire şi contracarare a efectelor unui asemenea 
fenomen. 
 În perioada anilor 2010 - 2011 s-au conturat şi cazuri de TFU intern. TFU 
intern poate să se înrădăcineze ca practică criminală deoarece este mai uşor de 
realizat. TFU intern nu presupune activităţi laborioase, ca acelea de falsificare a 
documentelor de călătorie, transport transfrontalier, iar recrutarea se realizează 
printr-o manieră mai directă, în special în regiunile vulnerabile, acelea frecventate 
de persoane fără adăpost sau care provin din familii dezorganizate, ori din zonele 
rurale sărace. 
 Chiar dacă la nivel naţional nu au fost înregistrate cazuri de trafic de fiinţe 
umane în scopul prelevării de organe ţesuturi sau celule de origine umană, nu 
trebuie de omis faptul că penuria alimentează riscul, iar în acest sens au fost 
exprimate îngrijorări la nivel mondial. Astfel, în 2011 Comitetul de Miniştri al 
Consiliului Europei a adoptat decizia privind elaborarea Convenţiei Europene 
împotriva traficului de organe umane, care va fi elaborată pînă în decembrie 2012. 
 De menţionat că TFU în scopul exploatării sexuale rămâne a fi o infracţiune 
existentă cu care luptă toţi actorii antitrafic, iar angajamentul statului manifestat 
faţă de toate formele TFU este exprimat prin acţiuni de intoleranţă absolută. 
 
ANGAJAMENTUL  STATULUI 
 
  Pentru a înţelege care a fost angajamentul statului în prevenirea şi 
combaterea TFU, este necesar de observat cum au fost mobilizate eforturile la 
nivel local şi central. De menţionat că acţiunile propriu-zise au fost expuse detaliat 
în Raportului de monitorizare a gradului de realizare a Planului Naţional (PN) şi a 
Planului specific adiţional (PSA) de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe 
umane pe perioada anului 2011 (Anexa 1) şi inclusiv în Raportul de monitorizare a 
activităţilor Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane 
(Anexa 2). 
  
NIVEL CENTRAL: 
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 În 2010 Guvernul RM a aprobat PN iar ulterior şi PSA pentru perioada 2010 
- 2011. Planurile respective prevăd implementarea unor acţiuni complexe şi 
realizarea iniţiativelor social-economice orientate spre prevenirea şi combaterea 
TFU. Conform Raportului de monitorizare a gradului de realizare a PN şi PSA 
2010-2011, procesul de monitorizare a cuprins activitatea a 13 APC a căror 
informaţie a fost completată de ONG şi OI. Informaţia acumulată, se referă la 
situaţia de fapt a 86 de activităţi din PN şi 26 din PSA. Astfel, dintr-un număr total 
de  113 activităţi, au fost realizate 85, iar 13 au fost realizate parţial. Pentru 11 din 
activităţi, instituţiile de stat nu au furnizat nici o informaţie sau acestea nu au fost 
realizate, 4 activităţi au fost considerate drept irelevante. 
 În vederea omiterii deficienţelor structurale şi de conţinut observate în PN 
precedent va fi necesar de pus pe rol o altă abordare menită să dea o valoare 
adăugată politicilor antitrafic. 
 Reieşind din informaţiile acumulate de către SP şi utilizînd paradigma celor 
„4P”4 drept un reper în evaluarea proceselor de prevenire şi combatere a TFU, se 
constată că în anul 2011 RM a depus eforturi semnificative în vederea 
compromiterii TFU. Acest fapt s-a demonstrat prin:   

 
1P. - acţiuni de prevenire. Acestea s-au manifestat prin numeroasele campanii 
de informare şi sensibilizare a populaţiei, organizate în vederea conştientizării 
riscurilor asociate TFU şi consolidării capacităţilor de autoapărare a societăţii la 
ameninţările acestui fenomen5. Acţiuni de prevenire sunt efectuate şi de către 
Centrul de Apel al MAEIE care acordă zilnic informaţii (modalităţi legale de 
călătorie în străinătate, care este protecţia şi asistenţa acordată în caz de 
necesitate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, etc.) cetăţenilor 
aflaţi în Republica Moldova sau în afara ţării. 

 
2P. - asistenţa şi protecţia socială a VTFU şi martorilor. Conform datelor 
MMPSF,  în anul 2011 au fost asistate 760 persoane, dintre care 109 victime ale 
traficului de fiinţe umane (VTFU) şi 651 potenţiale victime a traficului de fiinţe 
umane. 
 Din cele 109 VTFU –  78 sunt femei  (inclusiv 13 copii) şi 31 sunt bărbaţi 
(inclusiv 6 copii). 
 Din 651 cazuri de prevenire (potenţiale victime ale TFU) - 350 sunt 
victime ale violenţei în familie (inclusiv 115 copii), 182 sunt persoane 
vulnerabile (inclusiv 93 copii), 52 sunt migranţi în dificultate (inclusiv 10 copii 
ai migranţilor), 20 copii neînsoţiţi identificaţi peste hotare şi 47 copii rămaşi 
fără îngrijire. 
 Totodată, statul a participat mult mai activ la cofinanţările centrelor cu 
plasament temporar. Cu toate acestea, din mai multe considerente, dreptul 
VTFU la compensare rămîne a fi iluzoriu. 
 

Tabel nr. 4 Suma alocată din Bugetul de Stat 
                                                 
4 The “4P” Paradigm: Prevention, Protection, Prosecution and Partnership. 
5 Raport de monitorizare a gradului de realizare a PN şi PSA, pag.12, 13, 17, 27, 29, 30, 31,etc 
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Numărul de beneficiari asistaţi în 2011 
 

 
Instituţiile  

Nr. total VTFU VTC VVF Alte categorii 

Bani acordati 
din Bugetul de 

Stat (lei) 
CAP 339 65 11 120 da 739 500  

SOTIS 43 5 0 35 da 530100 
CAP Cauşeni 

 
77 10 0 32  da 373 000  

Centrul 
maternal 
Căuşeni  

     344 000 

Centrul Cahul 48 3 0 11  da 558 000 
Centrul 
maternal 
Ariadna, 
Drochia   

269  7  3 -  da  545000  

 TOTAL 3 089 600  
 
 
3P. - investigarea şi urmărirea în justiţie a traficanţilor. Ori, prin dinamica 
descendentă a TFU analizată mai sus, se poate de constatat existenţa unor 
însuşiri calitative de care dispun organele de drept şi care se reflectă asupra 
procesului de investigare. Astfel, în cadrul investigaţiilor efectuate de către 
procurorii din cadrul secţiei combatere trafic de fiinţe umane a PG şi 
colaboratorii CCTP al MAI a fost a depistat un grup de cetăţeni străini (din 
Italia, Norvegia ş.a.) care acţionînd de comun acord cu cetăţeni ai Republicii 
Moldova, recrutau prin înşelăciune copii de sex masculin de diferite vîrste (de 
la 13 pînă la 17 ani ) cu scopul exploatării sexuale în prostituţie şi pornografie. 
De asemenea s-a constatat că unul din organizatorii comiterii infracţiunilor a 
creat o pagină „web” pe care a plasat profilurile unui grup de băieţi minori, 
cetăţeni ai RM prin intermediul căreia ademenea persoane cu orientare sexuală 
netradiţională din străinătate. La fel, el oferea ultimilor un şir de servicii cum ar 
fi: întîlnirea la aeroport, închirierea apartamentelor, precum şi înlesnirea intrării 
în contact sexual cu minorul ales prin internet. Beneficiari ai serviciilor 
respective erau cetăţeni ai mai multor state, cum ar fi: Germania, Suedia, SUA, 
Danemarca, Tailanda, Australia, ş.a. Pentru serviciile sexuale acordate 
beneficiarii achitau organizatorului turului turistic în mediu 500 euro, dintre 
care minorilor le revenea de la 150 pînă la 500 lei. În cazul acestei persoane, 
majoritatea victimelor recrutate şi exploatate sexual erau băieţi în vîrsta de 14-
17 ani, din familii social-vulnerabile, originari din regiunea din stînga Nistrului. 
 Un alt caz de rezonanţă, dar diferit de cel precedent ca formă, se referă la 
TFU în scop de exploatare prin muncă depistat de către CPs Buiucani, la 
03.08.2011 fiind pornită urmărirea penală în baza art.165 alin. (2) lit.b) şi d) 
Cod penal şi 206 alin. (1), lit. b), c) Cod penal. În cadrul urmăririi penale s-a 
constatat că în perioada anilor 2010-2011, un grup de 4 făptuitori au recrutat 
mai multe persoane, printre care un minor pe care le-au transportat în raionale 
Edineţ şi Briceni, unde au fost impuse să presteze munci agricole. Cauza penală 
a fost expediată cu rechizitoriu în instanţa de judecată pentru examinare în fond. 
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 Un aspect separat, de importanţă enormă  pentru Guvernul RM îl constituie 
implicarea oficialilor în comiterea TFU, acesta fiind identificat ca obiectiv 
major în PSA. Contracararea unor astfel de cazuri reprezintă o prioritate 
esenţială a RM. Astfel, conform datelor PG în 2011 a fost depistat un caz în 
care un colaborator al CCCEC împreună cu o persoană civilă au recrutat o 
persoană în scopul exploatării sexuale comercială şi au impus-o să se 
prostitueze în favoarea lor. Cauza penală a fost expediată cu rechizitoriu în 
judecată. 
 Întru-un alt caz un inspector al poliţiei criminale în comun cu o altă persoană 
civilă, prin ameninţare cu aplicarea violenţei a transport şi adăpostit  o persoană 
în scop de exploatare sexuală.  
 Un caz similar se referă la un fost colaborator al MAI, care a fost concediat 
cu cîteva zile înainte de comiterea infracţiuni. Folosindu-se de starea de 
vulnerabilitate a victimei, împreună cu un complice de al său, au recrutat 2 
persoane, pe care le-au transportat în Grecia pentru exploatare sexuală. În 
prezent urmărirea  penală a fost terminată cu întocmirea rechizitoriului. 
 Guvernul RM a demonstrat o reacţie de aversiune faţă de implicarea directă 
sau indirectă a persoanelor cu funcţie de răspundere în TFU, aceasta 
caracterizîndu-se prin crearea unui mediu de toleranţă zero faţă de fenomenul 
respectiv.  
 De menţionat că pe parcursul anului 2011 au fost organizate 2 şedinţe ale 
Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuţii în domeniul 
combaterii TFU pe lîngă Procurorul General. Astfel, în cadrul şedinţelor de 
către membrii Consiliului au fost abordate chestiuni ce se referă la: 

• Modalitatea de creare şi gestionare a bazei de date cu privire la cazurile 
de TFU; 

• Cazurile de implicare a oficialilor în comiterea nemijlocit a infracţiunilor 
de TFU sau a infracţiunilor de corupţie pentru a facilita sau ascunde 
comiterea infracţiunilor de TFU; 

• Investigarea pro-activă a cazurilor de TFU, deficienţe şi oportunităţi; 
• Crearea şi funcţionarea încăperilor destinate audierii victimelor TFU. 

 
4P. - implicarea participativă la nivel naţional şi internaţional în prevenirea şi 
combaterea TFU. Astfel, un rol deosebit în consolidarea cooperării între 
autorităţile competente ale Republicii Moldova şi omologilor străini îi revine 
Misiunii Europene de asistenţă la frontiera moldo-ucraineană (EUBAM), sub 
egida căreia au fost organizate şi desfăşurate cele II faze ale operaţiunii 
internaţionale „Akkerman-2011. În cadrul operaţiunii au fost întreprinse un 
complex de măsuri de prevenire şi combatere a organizării migraţiei ilegale şi 
traficului de persoane, conform sarcinilor şi riscurilor incluse în planul comun 
de lucru. O operaţiune analogică realizată cu scopul combaterii TFU şi a 
infracţiunilor conexe a fost şi „Perehvat-2011”. 
 În perioada anului 2011 au fost dispuse spre executare 14 cereri de comisii 
rogatorii internaţionale în domeniul TFU. 
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 La capitolul implicare participativă este necesar de menţionat că organele de 
drept colaborează cu ONG-urile de profil şi îşi consolidează relaţiile prin 
semnarea memorandumurilor de colaborare.  
 Astfel, pe parcursul perioadei vizate, CCTP al MAI a elaborat şi negociat 3 
acorduri de colaborare cu Asociaţia Obştească „CNPAC” în domeniul 
prevenirii abuzului faţă de copii, Agenţia de transplant a Ministerului Sănătăţii 
privind colaborarea în domeniul protejării integrităţii corporale a cetăţenilor, 
prin combaterea transplantului ilicit de organe, ţesuturi şi celule umane şi 
Centrul de investigaţii jurnalistice, care urmează a fi semnate în I trimestru al 
anului 2012. Nu se va trece cu vederea nici colaborarea CCTP şi ONG „CI La 
Strada”, care s-a manifestat prin servicii de mediere a comunicării dintre copii 
victime ale abuzului sexual şi reprezentanţii organelor de drept)  victimelor 
traficului de copii şi a copiilor supuşi diferitor forme de ESCC în condiţii care 
asigură respectarea interesului suprem al copilului (Camera de audiere a 
copilului).6 Pe parcursul anului 2011 au fost oferite servicii de mediere pentru 
organele de drept pe 25 de cazuri de copii, victime şi martori ale abuzului 
sexual.  
 Este important de conturat şi relaţia fructuoasă dintre APC responsabile de 
prevenirea şi combaterea TFU şi mass-media, care de mai multe ori s-a dovedit 
a fi extrem de utilă. Chiar dacă pe parcursul anului au fost observate unele 
cusururi în interpretarea şi furnizarea datelor, mass-media rămîne a fi un 
partener antitrafic solid - garant al transparenţei pentru fiecare instituţie de 
profil. 
                         

NIVEL LOCAL  
 
 Raportul cu privire la activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane (în continuare CT) a avut ca obiective generale 
evidenţierea funcţionalităţii CT şi efectuarea  unei retrospecţii a acţiunilor care au 
avut loc pe parcursul anului 2011, la nivel raional.  
 În anul  2011, Republica Moldova a fost marcată de alegeri locale, ceea ce a 
presupus suplinirea funcţiilor de membri ai Comisiei teritoriale de către 
reprezentanţii autorităţilor publice locale de nivel II şi I. Urmare a acestor 
schimbări, componenţa nominală a tuturor Comisiilor teritoriale pentru combaterea 
traficului de fiinţe umane a suferit modificări.  
 În acelaşi timp, misiunea Raportului de monitorizare a activităţilor CT pe 
anul 20117 (vezi Anexa 2) a fost: descrierea gradului de realizare a activităţilor pe 
parcursul anului 2011, conform atribuţiilor ce au fost stipulate conform Hotărârii 
Guvernului nr. 234 din 29 februarie 2008 privind aprobarea Regulamentului – 
cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane.  
 În vederea monitorizării acţiunilor implementate de către CT pe parcursul 
anului 2011 au fost utilizate următoarele instrumente:  
                                                 
6 Raport de monitorizare a gradului de realizare a PN şi PSA, pag.61 
7 Raport de monitorizare a activităţilor Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, anul 2011   
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- Analiza documentelor - în cazul raportului, setul şi tipul actelor analizate au 
fost notele informative recepţionate din partea CT, în urma solicitării oficiale a 
SP prin demersul nr. 2405-02 din 27 decembrie 2011. 

- Cooperarea permanentă în perioada de raportare cu reprezentanţii Comisiilor 
teritoriale -  a reprezentat un alt indicator care a reflectat gradul de implicare şi 
receptivitate cu care au abordat problematica TFU la nivel local. Important de 
menţionat este faptul că, o modalitate per general, de colectare a informaţiei pe 
interiorul Comisiilor Teritoriale pentru combaterea TFU au fost şi şedinţele de 
lucru la care au pus în discuţie şi au analizat indicatorii furnizaţi spre a fi 
completaţi.  

- Vizitele de monitorizare ale membrilor  SP la şedinţele CT.  
- Procesele verbale ale unor şedinţe ale CT, expediate în adresa SP .  
 
 În conformitate cu paradigma celor 4 piloni internaţionali 4Ps (Prevenirea, 
Protecţia, Combaterea şi Parteneriatul), Raportul (vezi Anexa 2) conţine 4 capitole:  

- Capitolul I. Prevenirea traficului de fiinţe umane 
- Capitolul II. Asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane 
- Capitolul III. Investigarea şi urmărirea în justiţiei 
- Capitolul IV. Parteneriat şi cooperare în vederea consolidării capacităţilor 

specialiştilor     
 

1P. Prin prisma prevenirii traficului de fiinţe umane, Comisiile Teritoriale 
au scos în evidenţă activităţi  de informare şi sensibilizare ample8, utilizând 
instrumente inedite şi în acelaşi timp creative, menite să asigure 
conştientizarea fenomenului TFU de către un număr cât mai mare de 
persoane, în special elevi, liceeni şi copii din instituţiile rezidenţiale.  

 Totodată, conştientizând efectele fenomenului violenţei în familie, Comisiile 
Teritoriale au găzduit Campania naţională „16 zile împotriva violenţei în bază de 
gen”, sloganul din 2011 fiind „DE LA PACE ÎN CASĂ SPRE PACE ÎN LUME” 
desfăşurată în perioada 25 noiembrie – 16 decembrie 2011, în cadrul căreia au fost 
întreprinse activităţi de informare a populaţiei, acţiuni de sensibilizare adresate 
potenţialelor victime ale violenţei în familie şi ale TFU, întâlniri şi dezbateri cu 
specialişti din cadrul APL.  

Astfel, se constată o diversificare a grupului ţintă – mesajele au căpătat o 
formă de amploare. În acest sens, considerăm că obiectivul stabilit a fost atins.  

Prevenirea fenomenului TFU prin asistenţă a continuat şi pe parcursul anului 
2011, la nivelul APL. Remarcabilă în acest sens este activitatea Agenţiilor 
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, prin care persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă au beneficiat de servicii de mediere şi consiliere, ajutor 
material, reconversie profesională şi identificarea propriu-zisă a locurilor de 
muncă.9  

                                                 
8 Raport de monitorizare a activităţilor Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, p.6 – 13  
9 Raport de monitorizare a activităţilor Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, p. 14 – 15  
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 2P. Prin prisma asistenţei şi protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane” s-a evidenţiat gradul de responsabilizare a Comisiilor 
teritoriale, în vederea asistenţei şi protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale 
TFU. Reamintim, că în cadrul Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, la nivel raional sunt 
constituite Echipele multidisciplinare (EMD), care nemijlocit au asigurat 
activitatea de prevenire prin asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. 
Conform datelor furnizate de către Comisiile teritoriale, serviciile specifice ce au 
fost acordate pe parcursul anului 2011 la nivel raional au fost:  

 Consiliere psihologică;  
 asistenţă medicală;  
 consiliere juridică;  
 îmbunătăţirea condiţiilor de trai/renovarea spaţiilor de locuit;  
 orientare şi reconversie profesională;  
 angajare în câmpul muncii;  
 perfectarea actelor de identitate;  
 plasament temporar în Centre de plasament; pachete alimentare şi igienice 

oferite de ONG-urile locale şi naţionale.  
 suport financiar din cadrul Fondului local de susţinere a populaţiei;  
 ajutor social.  

 O sumă estimativă, care a fost utilizată în anul 2011 de autorităţile publice 
locale, în vederea acordării serviciilor şi prestaţiilor beneficiarilor, este în medie de 
aproximativ 25 289 800 lei, unde doar în municipiul Chişinău au fost alocate din 
Fondul municipal de protecţie socială a populaţiei suma de 16 789 800 lei, inclusiv 
pentru şcolarizarea a 7710 elevi din familii defavorizate, unde a fost alocată suma 
de 4 milioane 626mii lei. Această sumă este prematur de generalizat, ţinând cont că 
doar o parte a CT au reflectat sumele alocate pentru domeniul TFU, în anul 201110.   
 Cu toate acestea, rapoartele Comisiilor teritoriale au reflectat, că o problemă 
predominantă ţine de fluctuaţia resurselor umane, salariile mici ale specialiştilor, 
lipsa serviciului de ardere profesională. Toate acestea influenţează negativ 
principiul intervenţiei calitative şi individualiste centrate pe beneficiar, parte 
componentă a Sistemului Naţional de Referire.  

  3P. Capitolul de investigare şi urmărire în justiţie a reflectat faptul că în 
vederea identificării pro-active, Comisariatele de poliţie raionale au implementat 
acţiuni de prevenire alături de specialiştii din domeniul medical, social şi 
pedagogic. Un alt indicator care ne vorbeşte despre calitatea actului de justiţie este 
şi numărul de dosare penale iniţiate împotriva victimelor TFU. Rapoartele 
comisiilor teritoriale pentru anul 2011 nu au reflectat dosare intentate împotriva 
victimelor TFU. Acest aspect ne determină să constatăm, că ofiţerii de urmărire 
penală au conştientizat într-o măsură mai mare poziţia de vulnerabilitate a 
victimelor TFU, rămînînd necesar însă, creşterea gradului de sensibilizare şi 
empatie a acestora faţă de victime. Iar informaţiile ce reflectă activitatea de 

                                                 
10 Raport de monitorizare a activităţilor Comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane, p. 20 -24  
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combatere a TFU, oferă informaţii complete despre datele personale ale victimelor 
TFU, încălcând-se principiul confidenţialităţii. 

  4P. Parteneriatul şi cooperarea, în vederea consolidării capacităţilor 
specialiştilor a continuat să fie dezvoltat în majoritatea autorităţilor publice locale.     

Aceste acţiuni au scos în evidenţă o consolidare a parteneriatului şi 
cooperării dintre instituţiile descentralizate ale MMPSF, MAI, MEd şi MS cu 
(Misiunea OIM, OSCE în Moldova), organizaţiile neguvernamentale (CI „La 
Strada”, AO „Medicine du Monde”, AO „Stimul”, fundaţia „Terre des Hommes”, 
CNPAC etc.) şi interguvernamentale.  

Generalizând, menţionăm că o platformă de consolidare a parteneriatului 
asociativ, cât şi a schimbului de bune practici a reprezentat-o şedinţele tehnice de 
coordonare regio 

 
nale, organizate de Misiunea OSCE în parteneriat cu MMPSF şi Comisiile 

teritoriale. Pe parcursul anul 2011 au avut loc 3 şedinţe (Rezina, Orhei, Ungheni), 
la care au participat membrii Comisiilor teritoriale specificate, ONG-urile active în 
raion cu mandat în domeniul anti-trafic, reprezentanţi ai organizaţiilor 
interguvernamentale, reprezentanţi ai Secretariatului permanent şi misiuni 
diplomatice. Totodată, reprezentanţi  ai SP au participat la şedinţele CT Sângerei şi 
Nisporeni, în vederea creării şi consolidării unei platforme de comunicare, 
cooperare şi monitorizare permanentă.   

Aceste activităţi au scos în evidenţă realizările înregistrate şi problemele 
sistemului de prevenire şi combatere a TFU la nivel de APL pe parcursul anului 
2011.  
 
IMPLICAREA SOCIETĂŢII CIVILE  
 
 Organizaţiile neguvernamentale şi organismele internaţionale cu 
reprezentanţă în Republica Moldova, beneficiază de libertăţi depline în vederea  
coparticipării la prevenirea şi combaterea TFU. Garantarea celor enunţate mai sus 
reies din  prevederile art. 12 din Legea nr. 241 din 21.10.200511.  

Evaluând gradul de realizare a Planului naţional de prevenire şi combatere a 
TFU pentru anii 2010-2011, menţionăm că multe din activităţi au fost realizate 
datorită suportului generos acordat de către societatea civilă şi OI cu mandat în 
prevenirea şi combaterea TFU. În acest sens, se poate sigur de constatat că 
parteneriatul ONG, OI şi APC a rezultat în realizarea cu succes a circa 75% din 
activităţi stabilite pentru 2011. Acest proces unitar şi complex de funcţionare a 
parteneriatului se reflectă asupra succeselor generale a societăţii noastre, 
înregistrate în promovarea şi realizarea politicilor sociale. Construirea cu succes a 
acestui parteneriat rămîne a fi un deziderat prioritar, ori trebuie de recunoscut că 
lipsa suportului acordat de parteneri ar influenţa negativ oscilaţiile balanţei ce 

                                                 
11 Legea nr. 241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313051
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măsoară succesele şi insuccesele realizărilor din PN şi PSA. Oricum, Guvernul 
urmează să-şi consolideze eforturile şi în domeniul respectiv. 
 Făcând o retrospecţie asupra evoluţiei implicării societăţii civile în domeniul 
de prevenire şi combatere TFU, remarcăm că sustenabilitatea acţiunilor 
implementate în anul 2010 şi-au regăsit importanţă şi pentru anul 2011. Astfel că, 
organizaţiile neguvernamentale şi-au asumat în bună măsură roluri complementare 
autorităţilor publice centrale şi locale, oferind în condiţiile mandatului ce le revin 
oportunităţi de susţinere financiară, expertize şi bune-practici, răspunzând eficient 
nevoilor de prevenire a fenomenului, de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU şi 
de asemenea participând cu consecvenţă la demersurile de raportare conform 
activităţilor ce le revin din PN şi PSA12.  
 De către OIM Moldova şi Alianţa Civilizaţiilor (Iniţiativa ONU) al treilea an 
consecutiv a fost organizat concursul video şi foto „PLURAL + MOLDOVA 
2011” - „Migraţie şi Diversitate”. La concurs au aplicat 23 de tineri, inclusiv din 
partea stîngă a Nistrului. Cele mai reuşite lucrări au fost premiate. 

 La 28-30 iunie 2011 a avut loc13 Conferinţa internaţională cu genericul 
„Bune practici în implementarea Mecanismelor Naţionale de Referire/Sisteme de 
protecţie şi asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane” organizată de OIM în 
parteneriat cu MMPSF, reunind peste  100 de  participanţi din 10 ţări, reprezentanţi 
ai instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. Conferinţa a asigurat o 
platformă de împărtăşire a experienţelor ţărilor prezente la eveniment, în vederea 
combaterii TFU, protecţiei şi asistenţei victimelor prin implementarea 
Mecanismelor naţionale de referire – cadru de cooperare între actorii statutului care 
îşi îndeplinesc obligaţiile de a proteja şi promova drepturile omului prin prisma 
victimelor TFU, coordonând eforturile lor într-un parteneriat strategic cu societatea 
civilă. Comparând cu prima ediţia a Conferinţei care a avut loc în octombrie 2008, 
fiind focusată în special pe platforma teoretică de implementare a Mecanismelor 
Naţionale de Referire, această ediţia (2011) a servit deja ca o platformă practică cu 
accentuarea bunelor experienţe în vederea consolidării MNR, în diferite ţări.   
 Remarcabile au fost eforturile de prevenire, unde cu suportul ONG şi OI au 
fost organizate ample campanii de sensibilizare şi informare a societăţii. Acţiuni de 
acest gen au fost spectacolele, piesele de teatru social. Menţionăm în acest sens, 
iniţiativa Misiunii OSCE în Republica Moldova, care a susţinut financiar pe 
parcursul anului 2010-2011, punerea în scenă a piesei de teatru social „CASA M” 
piesa fiind inspirată din cazuri reale, îndemnând publicul să acţioneze în favoarea 
stopării fenomenelor migraţiei ilegale, violenţei în familie, traficul de fiinţe umane.  
 Noile tendinţe asociate victimizării persoanelor vulnerabile, în special copii, 
au determinat CNPAC să lanseze în anul 2011, Campania de prevenire şi 
combatere a abuzului sexual asupra copilului „Atingere indecentă”.14 Impactul 
acestei campanii de sensibilizare a fost creşterea gradului de conştientizare a 
                                                 
12 Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pe anii 2010-2011   
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336088
13Conferinţa „Bune practici în implementarea Mecanismelor Naţionale de Referire/Sisteme de protecţie şi asistenţă 
victimelor traficului de fiinţe umane” -  http://www.iom.md/index.php/en/media-center/press-releases/188-
international-conference-on-protecting-and-assisting-
14 Spot informare şi sensibilizare lansat de către CNPAC - http://www.youtube.com/watch?v=2tiHYg5DTZI
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părinţilor asupra faptului că abuzul sexual este un fenomen ascuns, tăinuit atât de 
abuzator, cât şi de copilul - victimă. Ca reacţie la campania respectivă şi la 
campana „ESCC este un fenomen real în RM” organizată de ONG CI „La Strada”  
a crescut şi numărul cazurilor de abuz sexual identificate şi raportate către organele 
de specializare.    

În scopul prevenirii TFU cât şi în vederea asistenţei persoanelor din ţară şi 
de peste hotare aflate în situaţii de risc, Linia Fierbinte 0 800 77777 a CI “La 
Strada” a oferit consiliere informaţională şi juridică 15.  

Totodată, cu suportul Misiunea OIM în RM, CI „La Strada”, Misiunii OSCE 
în Republica Moldova, CPTF, AO „Medicine du Monde”, Fundaţia Elveţiană 
„Terre des Hommes”, Ambasada SUA în RM au fost organizate un şir de seminare 
naţionale şi internaţionale pentru specialiştii din domeniul prevenirii şi combaterii 
TFU. O descriere amplă a tuturor acţiunilor implementate la nivel naţional şi local 
poate fi accesată în cadrul Raportului de monitorizare a gradului de realizare a PN 
şi a Planului specific adiţional de prevenire şi combatere a TFU16. 

Activităţile de instruire au fost completate de publicaţii practice menite să 
asigure o platformă informaţională cât mai vastă conformitate cu rigorile 
internaţionale, pentru specialiştii care lucrează nemijlocit cu victime şi potenţiale 
victime ale TFU. Un exemplu relevant în acest sens îl demonstrează CI “La 
Strada”, prin publicarea îndrumarului practic pentru specialiştii care desfăşoară 
audierea copiilor victime – martori ai exploatării sexuale comerciale17.  

De menţionat, crearea şi consolidarea capacităţilor SP a fost posibilă datorită 
suportului imens acordat de către OIM.18

 Generalizând iniţiativele societăţii civile accentuăm că platforma de 
cooperare, comunicare şi consolidare a eforturilor are loc şi datorită şedinţelor 
antitrafic. Astfel, având un caracter tradiţional deja, comunitatea anti - trafic a 
continuat şi pe parcursul anului 2011 să-şi coaguleze eforturile prin dialogurile 
susţinute în cadrul Şedinţelor Tehnice de Coordonare lunare care au fost organizate 
de către Misiunea OSCE în Republica Moldova. În acest sens, pe parcursul anilor 
2010 - 2011, în incinta sediului OSCE, au fost organizate 22 de şedinţe la care au 
participat peste 40 de organizaţii ai societăţii civile, misiuni diplomatice acreditate 
în Republica Moldova, autorităţi publice centrale. Totodată, au avut loc şi 10 
şedinţe regionale organizate în teritoriu, la care au participat mai mult de 850 de 
participanţi. Şedinţele date reprezintă o platformă de diseminare a informaţiei cu  
privire la acţiunile implementate în parteneriat asociativ. Totodată, ŞTC reprezintă 
şi o bază de discuţii şi dezbateri pe iniţiative normative şi legislative, iar 
împărtăşirea bunelor practici reprezentă veriga cea mai funcţională în consolidarea 
parteneriatelor asociative şi afirmarea organizaţiilor societăţii civile. OSCE a 
organizat şedinţe similare şi pe malul stîng al Nistrului. În total au fost organizate 
14 mese rotunde la care au participat 400 de persoane.  

                                                 
15 Linia fierbinte naţională la Strada Moldova - http://www.lastrada.md/programe/cdr/linia_fierbinte/
16 Raport de monitorizare a gradului de realizare a PN şi PSA, pag. 47, 69, 79 
17 Îndrumar practic CI „La Strada” http://lastrada.md/publicatii/ebook/Audierea_copiilor.pdf
18 Raport de monitorizare a gradului de realizare a PN şi PSA, pag.10 
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 În perioada de raportare, Fundaţia Elveţiană „Terre des hommes” a participat 
de comun cu MMPSF la procesul de repatriere a 26 copii moldoveni identificaţi în 
afara hotarelor ţării. Misiunile de repatriere pentru 15 copii moldoveni aflaţi în 
Federaţia Rusă au fost în totalitate acoperite de Tdh. Pe lîngă aceasta, în 2011 
ONG-ul respectiv a prevenit TFU prin activităţi psiho-sociale de grup cu 
implicarea a circa 2150 copii şi 800 părinţi. 
 
 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

1. În 2011 fenomenul traficului de fiinţe umane a cunoscut o dinamică 
descendentă, iar ritmul respectiv trebuie susţinut prin abordări 
pragmatice. 

 
  Recomandări: 

 Promovarea politicilor de prevenire şi combatere a TFU bazate pe 
respectarea drepturilor omului; 

 Dezvoltarea tehnicilor proactive de investigare a cazurilor de TFU; 
 Continuarea desfaşurării campaniilor naţionale de sensibilizare a 
populaţiei. 

 
2. Se menţine forma TFU cu scopul de exploatare sexuală. 
 
  Recomandări: 

 Susţinerea programele naţionale de abilitare economică a VTFU şi a 
potenţialelor victime a TFU în special a femeilor din mediul rural; 

 Consolidarea eforturilor în vederea eradicării violenţei în familie şi a 
discriminării în bază de gen; 

 Diseminarea Regulamentul de Identificare a victimelor şi potenţialelor 
victime ca instrument eficient de prevenire şi combatere a TFU; 

 Promovarea proiectului de lege în vederea modificării Codului Penal 
şi Codului Contravenţional pentru incriminarea cererii pentru 
serviciile sexuale. 

 
3. Apariţia tendinţelor noi, diferite de caracteristicile generale ale TFU 

constatate în anii precedenţi. 
 
  Recomandări: 

 De a aborda tendinţele fenomenului TFU prin măsuri specifice 
orientate spre: 

- extinderea mandatului CCTP asupra infracţiunilor combătute de Convenţia 
Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi 
a abuzurilor sexuale şi de către unele prevederi ale Convenţia Consiliului 
Europei privind criminalitatea cibernetică; 
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- abordarea multidisciplinară, prin semnarea  memorandumurilor de 
colaborare între organele de drept şi Inspecţia Muncii; 

- a solicita Curţii Supreme de Justiţie de a include în planurile anuale de 
activitate ale sale, generalizarea practicii judiciare cu privire la infracţiunea 
de muncă forţată în vederea excluderii riscurilor de confundare cu TFU în 
scopul exploatării prin muncă; 

- Consolidarea eforturilor asupra semnării Acordului între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea în 
domeniul repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane, traficului de copii, 
traficului ilegal de imigranţi, copiilor neînsoţiţi şi imigranţilor aflaţi în 
dificultate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.926 din 31 decembrie 
2009(însă nu se va face abstracţie de situaţiile similare cu Ucraina şi Italia, 
etc) ; 

- Participarea la procesul de elaborare a Convenţiei împotriva traficului de 
organe şi a protocoalelor acesteia; 

- Revizuirea mecanismelor de interacţiune în domeniul asistenţei juridice 
internaţionale în materie penală cu excluderea impedimentelor care 
tergiversează schimbul de informaţii şi date; 

- Revizuirea volumului mijloacelor financiare alocate instituţiilor cu atribuţii 
de combatere a TFU la compartimentul cooperare internaţională (traduceri, 
schimb de informaţii, deplasări,etc); 

- Fortificarea colaborării cu autorităţile competente ale Ucrainei, în ceea ce se 
referă la segmentul de frontieră comun. 

 
4. PN şi PSA de prevenire şi combatere a TFU a fost realizat la 75% iar 

11% din activităţi au fost realizate parţial (perioada 2011). 14% din 
activităţi nu au fost realizate. 

 
  Recomandări: 

 Sincronizarea iniţiativelor APC şi APL prin Planul Naţional şi 
Planurile Locale antitrafic în vederea creşterii eficienţii procesului de 
prevenire şi combatere a TFU; 

 Consolidarea colaborării pe orizontală a tuturor actorilor anti-trafic 
responsabili de elaborarea politicilor, în vederea eficientizării acestora 
şi-n vederea evitării dublării de acţiuni; 

 Identificarea activităţilor pentru noul PN reieşind din problemele şi 
recomandările partenerilor naţionali şi internaţionali prin coordonarea 
proiectului PN 2012-2013 cu toţi actorii anti-trafic. 

 
5. Orientarea politicilor naţionale prin prisma celor “4P” s-a dovedit a fi o 

abordare progresistă, fapt reflectat şi prin dinamica fenomenului. 
  
  Recomandări: 

 Utilizarea metodelor de prevenire orientate spre perpetuarea imaginii 
distructive a TFU în instituţiile rezidenţiale, şcoli, licee, etc; 
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 Majorarea suportului material în vederea asistenţei şi protecţiei VTFU 
şi administrarea eficientă a resurselor financiare de la Bugetul de 
stat19; 

 Elaborarea unui mecanism funcţional de compensare a VTFU; 
 Formarea unui un grup de lucru cu scopul modificării şi armonizării 
legislaţiei în vederea prevenirii şi combaterii mai eficiente a TFU; 

 Consolidarea strategiei de comunicare între actorii anti-trafic 
 

6. Participarea directă sau indirectă a persoanelor cu funcţie de 
răspundere la comiterea infracţiunii de TFU rămîne a fi un stigmat 
pentru imaginea RM. 

 
  Recomandări: 

 Racordarea modificărilor operate la art. 123 Cod Penal prin legea 
nr.245 din 02.12.2011 la art.165 şi 206 Cod Penal;  

 implicarea experţilor independenţi în monitorizarea şedinţelor de 
judecată în care sunt puse pe rol dosare de TFU cu implicarea 
oficialilor publici; 

 Crearea Grupului Parlamentar cu rol special în prevenirea şi 
combaterea TFU. 

 
7. Calitatea datelor, cu privire la TFU, preluate de la APC sunt 

insuficiente pentru o analiză mai detaliată a TFU şi pentru elaborarea 
strategiilor de perspectivă. 

 
  Recomandări: 

 Elaborarea mecanismului de armonizare a datelor statistice. 
 

8. Se atestă o creştere a gradului de responsabilizare a autorităţilor 
publice locale în domeniul de prevenire şi combatere a TFU.  

 
  Recomandări: 

 Consolidarea continuă a capacităţilor specialiştilor EMD, organelor de 
drept, membrii Comisiilor teritoriale, în vederea unei abordări 
pluridisciplinare şi non-discriminatorii faţă de victimele şi potenţialele 
VTFU; 

 Colaborarea pe orizontală la nivelul APL. 
 

9. În procesul de asistare şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime 
ale TFU, principiul confidenţialităţii, nu este în totalitate respectat de 
către membrii Comisiilor teritoriale, specialiştilor din cadrul APL şi 
reprezentanţii organelor de drept. 

 

                                                 
19  Raport de monitorizare a gradului de realizare a PN şi PSA, pag. 79 
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  Recomandări: 
 responsabilizarea specialiştilor de la nivelul APL cu privire la 
respectarea confidenţialităţii datelor conform legislaţiei în vigoare; 

 sancţionarea divulgării datelor cu caracter personal cu privire la 
VTFU prin modificarea Codului Contravenţional şi Codului Penal, 
acţiune ce provoacă segregarea socială acestora. 

 
10.  Regiunea din stânga Nistrului rămâne neacoperită direct de către 

instituţii publice în materie de prevenire şi combatere a TFU, în special 
integrarea socială a VTFU. 

 
  Recomandări: 

 implicarea instituţiilor statale în vederea consolidării politicilor de 
prevenirea şi combaterea a TFU de către toţi actorii de pe ambele 
maluri ale Nistrului.  
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