Traducere Neoficială

Raport privind traficul de persoane
al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii
MOLDOVA (Nivel 2)
Moldova este în principal o ţară-sursă de bărbaţi, femei şi copii care sunt supuşi
traficului în scop sexual şi muncii forţate. Anul trecut s-a înregistrat o creştere
substanţială a numărului de bărbaţi moldoveni care au fost traficaţi în vederea
exploatării prin muncă în Ucraina şi Rusia. Femeile din Moldova sunt supuse muncii
forţate în agricultură. Victimele din Moldova sunt de asemenea supuse traficului în
interiorul Moldovei, dar şi în Kosovo, Kazahstan, Turcia, Emiratele Arabe Unite,
Grecia, Liban, Italia, Spania şi „Republica Turcă a Ciprului de Nord”. Violenţa faţă de
femei este o problemă pregnantă, în special în zonele rurale ale ţării, ceea ce contribuie
la vulnerabilitatea lor în sensul traficului de fiinţe umane. Şaptezeci şi cinci la sută din
femeile moldovene care au fost supuse traficului în scop sexual au fost şi victime ale
violenţei în familie sau au suferit abuzuri în copilărie. Din ce în ce mai mult, traficanţii
au folosit frauda, îndatorirea, dar şi reţinerea actelor şi salariilor pentru a impune
victimele să fie supuse traficului în scop sexual şi muncii forţate în alte ţări. Băieţii au
fost supuşi traficului în scop sexual în interiorul Moldovei, iar fetele au fost supuse
traficului în scop sexual atât în interiorul ţării cât şi peste hotare. ONG-urile au remarcat
o creştere a exploatării sexuale cu scop comercial a copiilor moldoveni de către turişti
străini, în combinaţie cu o tendinţă alarmantă a utilizării internetului în calitate de
instrument pentru recrutare şi exploatare. Persoanele care se presupune că au vizitat
Moldova pentru turism sexual au venit din Norvegia, Italia, Germania, Suedia,
Danemarca, Tailanda, Australia, Israel şi Statele Unite. Cerşitul forţat a fost în creştere
în 2012. Anumite surse au semnalat probleme similare şi în regiunea transnistreană, însă
proporţiile muncii forţate şi traficului în scop sexual sunt greu de măsurat, dat fiind
faptul că acest teritoriu rămâne înafara controlului autorităţilor centrale.
Guvernul R. Moldova nu se conformează întru totul standardelor minime în vederea
eliminării traficului, însă întreprinde eforturi semnificative în acest sens. Guvernul a
dublat aproape numărul victimelor traficului identificate în 2012, fapt ce se datorează în
mare parte creşterii cazurilor de trafic în scopul exploatării prin muncă. Cooperarea cu
societatea civilă în eforturile anti-trafic, un puternic sistem naţional de referire (SNR)
pentru identificarea victimelor, precum şi un pachet cuprinzător de asistenţă oferit
victimelor au fost documentate drept practici-model în regiune. Guvernul de asemenea a
obţinut condamnarea mai multor infractori pe cazuri de trafic pe parcursul anului.
Guvernul a investigat cu energie şi a pornit urmăriri penale împotriva oficialilor care se
presupune că au fost complici în cazuri de trafic de fiinţe umane, însă niciunul din ei nu
a fost condamnat. Cu toate că un număr mai mare de infractori condamnaţi pe cazuri de
trafic au primit pedepse privative de libertate, în special pentru infracţiuni îndreptate
împotriva copiilor, sistemul judiciar slab şi corupt a împiedicat eforturile de tragere a
infractorilor la răspundere.
Recomandări pentru Moldova: Trebuie să se asigure că traficanţii primesc sentinţe în
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conformitate cu gravitatea infracţiunilor pe care le comit, cu pedepse prevăzute pentru
trafic; să monitorizeze rezultatele procesului de pronunţare a sentinţelor şi judecare a
apelurilor în cadrul sistemului judecătoresc pentru a se asigura că infractorii condamnaţi
sunt traşi la răspundere; să demonstreze eforturi energice de condamnare şi pedepsire a
oficialilor implicaţi în cazuri de trafic de fiinţe umane; să sporească eforturile de
urmărire penală în cazurile de corupere şi intimidare a martorilor; să considere
instituirea unui tribunal specializat pentru toate cazurile de trafic; să mărească numărul
de procurori repartizaţi în unitatea antitrafic a Procuraturii Generale; să sporească
capacitatea regională de acordare a serviciilor juridice victimelor; să utilizeze pe deplin
măsurile disponibile de protejare a victimelor şi să întreprindă măsuri adiţionale pentru
a se asigura că victimele traficului sunt informate în mod corespunzător asupra
drepturilor lor, într-un limbaj pe care să-l înţeleagă, şi că victimele beneficiază de
asistenţă în cadrul procedurilor judiciare şi celor premergătoare; să se vegheze ca
organele de drept şi procurorii să explice victimelor dreptul lor la asistenţă juridică şi la
reprezentare, inclusiv din partea avocaţilor care oferă servicii pro bono, dreptul de a fi
acompaniat de un avocat, precum şi dreptul la despăgubiri pentru daunele suferite, în
conformitate cu prevederile Codului Penal al R. Moldova; să clarifice regulile şi
procedura acordării permiselor de şedere victimelor traficului; să se asigure că
funcţionarii publici—în special din sistemul judecătoresc, lucrătorii din sănătate şi
lucrătorii sociali—sunt sensibilizaţi faţă de toate formele de violenţă faţă de femei,
inclusiv traficul de persoane; să sporească măsurile îndreptate spre îmbunătăţirea
situaţiei sociale şi economice a femeilor, în special din zonele rurale, pentru a reduce
vulnerabilitatea lor faţă de trafic; să sporească eforturile de identificare a victimelor şi a
potenţialelor victime ale traficului în rândul copiilor neînsoţiţi şi separaţi de părinţi,
copiilor instituţionalizaţi şi altor categorii vulnerabile de copii.
Eforturi de urmărire penală
Pe parcursul anului trecut, guvernul R. Moldova şi-a consolidat eforturile de punere în
aplicare a legislaţiei anti-trafic. În 2012, noua conducere a unităţii de investigaţie antitrafic a implementat un şir de reforme, inclusiv o nouă politică de administrare a
cazurilor, care redirecţionează resursele de la infracţiuni mai puţin grave pentru a
permite concentrarea pe cazuri de trafic de persoane mai complexe. Guvernul interzice
toate formele de trafic prin articolele 165 şi 206 ale Codului Penal. Pedepsele prevăzute
de aceste articole includ de la 5 la 20 de ani privaţiune de libertate, ceea ce reprezintă
pedepse suficient de severe şi comensurabile cu cele prevăzute pentru alte infracţiuni
grave, cum ar fi violul. Guvernul a raportat 171 de investigaţii pe cazuri de trafic în anul
2012, o creştere de la cifra de 135 investigaţii în 2011. Autorităţile au raportat
desfăşurarea urmăririi penale faţă de 41 de persoane suspectate de trafic în anul 2012, o
descreştere de la cifra de 79 de persoane în 2011. În anul 2012, s-au înregistrat 35 de
condamnări pe cazuri de trafic, şase condamnări fiind pe cazuri de trafic de copii, o
creştere de la cifra de 22 de condamnări în total în 2011. Durata medie a sentinţei pentru
trafic de copii în 2012 a fost de 13 ani privaţiune de libertate. Guvernul a instituit o nouă
unitate de investigaţie specializată în investigarea pornografiei infantile, investigarea
cazurilor de „ademenire” şi urmărire a copiilor, şi responsabil de crearea unei baze
naţionale de pedofili şi cooperarea internaţională pe cazuri de turism sexual care implică
copiii, precum şi cazuri de exploatare sexuală a copiilor prin intermediul internetului.
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Infractori pe cazuri de trafic din Norvegia, Italia şi Moldova au fost condamnaţi pentru
organizarea unei reţele mari de pedofili, primind pedepse cuprinse între 10 şi 20 de ani
privaţiune de libertate.
Corupţia în sistemul judecătoresc a continuat să împiedice reuşita eforturilor de
urmărire penală, condamnare şi aplicare a pedepselor în privinţa traficanţilor. Odată ce
s-au obţinut sentinţe de condamnare pe cazuri de trafic, deseori magistraţii au aplicat
pedepse care nu corespundeau cu gravitatea infracţiunilor; infractorilor li se aplicau cu
regularitate sentinţe comutate sau amenzi. Deseori, condamnările contestate au fost
anulate, cu puţine explicaţii din partea judecătorilor sau în lipsa oricăror explicaţii.
Cauzele penale sunt tergiversate ani în şir prin proceduri de apel, lăsând victimele
vulnerabile la ameninţări şi intimidări şi creând oportunităţi pentru mituire a oficialilor
de către acuzaţi. Autorităţile şi ONG-urile au remarcat că eforturile de aplicare a legii au
fost solide în capitală, dar nu au constituit o prioritate pentru şefii de poliţie din teritoriu.
Fluctuaţia înaltă de cadre printre oficialii din teritoriu a reprezentat un factor subminant
în implementarea SNR. ONG-urile au remarcat că reformele în cadrul unităţii anti-trafic
au dus la adoptarea de către poliţie a unei abordări centrate într-o mai mare măsură pe
victime, menţionând în acelaşi timp cooperarea excelentă cu societatea civilă. Victimele
din Transnistria au primit susţinere şi asistenţă deplină din partea adăposturilor din
Moldova, însă cooperarea la nivelul organelor de drept a fost rară, informală şi
inadmisibilă în instanţele din R. Moldova. Guvernul a anchetat activ oficiali care se
presupune că au fost complici în cazuri de trafic de persoane, însă niciunul nu a fost
condamnat în 2012. Guvernul a implementat reforme importante şi transparente pentru a
combate complicitatea. Centrul naţional anti-tafic a iniţiat 13 anchete penale care vizau
complicitatea oficialilor în cazuri de trafic de persoane; trei din aceste cazuri au fost
trimise în judecată, trei au fost redirecţionate Procuraturii Generale, unul a fost
redirecţionat Comisariatului de Poliţie Căuşeni, iar altele şase au rămas la faza de
investigare. În timp ce complicitatea individuală a oficialilor a rămas o problemă
serioasă, autorităţile au întreprins măsuri active pentru a combate corupţia: un oficial
din cadrul unităţii de investigaţie anti-trafic a fost pus sub anchetă pentru organizarea
migraţiei ilegale în Israel; un anchetator din cadrul unităţii anti-trafic a fost investigat
pentru estorcarea presupusă a unei sume echivalente a circa $6.000 de la un suspect
pentru încetarea urmăririi penale, însă ancheta împotriva primului a fost încetată din
lipsă de probe; un oficial responsabil de acordarea locuinţelor sociale a fost cercetat
penal pentru că ar fi făcut uz de poziţia sa pentru recrutarea a cel puţin 15 femei pentru a
fi traficate în scop sexual în „Republica Turcă a Ciprului de Nord” şi în Emiratele Arabe
Unite; un profesor de la o universitate de stat a fost urmărit penal pentru traficarea
copiilor; un oficial militar şi un fost ofiţer de poliţie au fost anchetaţi pentru traficarea a
patru moldoveni în Moscova; iar un ofiţer al centrului naţional anticorupţie a fost
eliberat din funcţie şi anchetat pentru organizarea prostituării unei victime a traficului
din Rusia.
Eforturi de protecţie
Guvernul şi-a consolidat eforturile de protecţie a victimelor traficului în 2012. Pe
parcursul anului au fost identificate 289 de noi victime ale traficului, o creştere notabilă
de la cifra de 98 de victime identificate în 2011. O sută treizeci şi nouă de victime au
fost supuse traficului în scopul exploatării prin muncă sau cerşitului forţat în 2012;
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dintre acestea, 91 de victime au fost bărbaţi şi 24 au fost copii. Toate victimele
identificate erau cetăţeni moldoveni. SNR a continuat să funcţioneze în toate regiunile
R. Moldova, în coordonare cu organele de drept, şcolile şi ONG-urile, oferind asistenţă
pentru 205 victime în 2012, marea majoritate dintre care au fost găzduite pentru o
perioadă de timp în unul din centrele de reabilitare din Moldova. Echipe
multidisciplinare au fost create la nivel regional pentru a coordona o abordare
sistematică în vederea identificării, protecţiei şi asistenţei potenţialelor victime ale
traficului. În practică, identificarea copiilor-victime ale traficului a rămas neconsistentă;
un număr semnificativ de copii moldoveni fiind supuşi traficului în fiecare an. Copiii ai
căror părinţi sunt plecaţi peste hotare şi copiii plasaţi în instituţii au rămas printre
categoriile cele mai vulnerabile.
Toate victimele adulte ale traficului adăpostite la centre de reabilitare au avut libertatea
să vină şi să plece. Copiii-victime au fost plasaţi la rude, în case de tip familial, sau în
clinici de reabilitare care oferă îngrijire medicală şi psihologică specializată. Centrele şi
adăposturile de protecţie au asistat 110 de victime ale traficului şi 701 potenţiale victime
în 2012. În 2012, guvernul a continuat să finanţeze un centru specializat de reabilitare şi
protecţie de scurtă şedere din Chişinău şi a mărit contribuţia bugetului statului cu
aproximativ 40 la sută, oferind echivalentul a circa $93.000, faţă de echivalentul a circa
$67.000 alocaţi în 2011. În plus, guvernul a finanţat cinci centre regionale, în parteneriat
cu ONG-urile şi autorităţile locale. Această reţea de îngrijire a oferit servicii de
asistenţă, reintegrare şi instruire vocaţională pe termen mediu şi lung. Guvernul a alocat
echivalentul a circa $302.200 pentru a finanţa adăposturi pentru victime ale traficului şi
violenţei în familie, şi echivalentul a circa $9,000 pentru servicii de repatriere. ONGurile au raportat că victimele traficului au dus lipsă de îngrijire medicală de lungă
durată.
Unitatea anti-trafic a încurajat activ victimele să contribuie la anchetarea traficanţilor,
asigurându-se că victimele primesc susţinere din partea ONG-urilor, dar şi servicii
corespunzătoare. Victimele au fost libere să-şi găsească de muncă sau să plece din ţară
până la judecată; accesul la asistenţă nu a fost supus condiţiei cooperării cu organele de
urmărire. ONG-urile au raportat că 42 de potenţiale victime ale traficului de copii au
fost audiate de către organele de drept în prezenţa unui psiholog, cu utilizarea unei
„camere pentru copii” specializate. Tergiversările frecvente ale şedinţelor de judecată au
fost o problemă, iar procurorii, după cum s-a comunicat, nu au fost suficient în contact
cu victimele. Victimele au fost supuse intimidărilor de către acuzaţi şi apropiaţii lor în
sala de judecată, în prezenţa poliţiei, procurorilor şi judecătorilor. Deseori, victimele au
fost abordate de traficanţi, care au exercitat presiuni pentru a le convinge să-şi schimbe
depoziţiile, ceea ce a dus la încetarea cauzelor sau la recalificare în sensul diminuării
acuzaţiilor; cu toate acestea, infractorii au fost rareori urmăriţi penal pentru
obstrucţionarea justiţiei. Percepţia corupţiei a subminat încrederea victimelor în
procedurile judiciare, descurajându-le să iniţieze acţiuni civile pentru a solicita
despăgubiri şi, totodată, creând oportunităţi pentru presupuşii traficanţi de a plăti mită
pentru a evita pedeapsa. În 2012, 26 de victime au iniţiat dosare civile împotriva celor
care le-au traficat. În perioada de raport, nu s-a comunicat despre vreun caz de deportare
a victimelor traficului. Legislaţia a fost modificată în anul 2012 în vederea oferirii sau
prelungirii permiselor de reşedinţă victimelor străine sau apatride care sunt dispuse să
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contribuie la anchetă. Codul Penal al R. Moldova eliberează victimele traficului de
responsabilitate penală pentru săvârşirea infracţiunilor aferente traficului de fiinţe
umane. ONG-urile au comunicat că nicio victimă nu a fost arestată sau pusă sub
urmărire penală.
SNR nu a funcţionat în regiunea separatistă Transnistria. Cu toate acestea, au existat
eforturi de coordonare prin canale informale în vederea asistării victimelor traficului.
ONG-urile locale au oferit asistenţă de criză şi au coordonat cu centrul de protecţie din
Chişinău. În regiune au fost replicate instruiri. După cum s-a comunicat, unele cauze au
fost „judecate” în Transnistria, iar poliţia locală a direcţionat victimele către autorităţile
R. Moldova pentru a face declaraţii.
Eforturi de prevenire
Guvernul a menţinut eforturile sale de prevenire a traficului de persoane pe parcursul
anului, organizând 30 de seminare în licee şi universităţi pentru mai mult de 2 mii de
elevi şi studenţi la tema prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. Procurorii au
participat la campanii publice în vederea combaterii traficului în scopul exploatării prin
muncă în domeniile agriculturii şi construcţiei. Comitetul naţional pentru combaterea
traficului a organizat o campanie de o săptămână, cu activităţi de sensibilizare ce au
inclus proiectarea unui film bazat pe mărturiile victimelor traficului şi violenţei în
familie. Guvernul a organizat o campanie de informare pentru a atenţiona şomerii
asupra riscurilor muncii forţate. Guvernul a semnat un acord cu Guvernul Israelului,
care a stabilit un mecanism de cooperare în cazul disputelor din domeniul muncii,
precum şi procesul legal de angajare, stabilind şi protecţii sociale pentru lucrătorii
moldoveni din Israel. Anchetatori şi procurori moldoveni au participat la o conferinţă cu
omologi din Cipru, ceea ce a dus la îmbunătăţirea colaborării pe cazurile de trafic.
Oficiali guvernamentali au instruit omologi din Uzbekistan şi Belarus privind activitatea
SNR. Guvernul a aprobat un nou plan naţional de acţiuni pentru anii 2012-2013,
datorită aportului considerabil al societăţii civile. Guvernul nu a demonstrat eforturi
specifice în vederea reducerii cererii pentru serviciile sexuale comerciale şi a muncii
forţate.
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