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INTRODUCERE  
 

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, a fost 

semnată la Varşovia la 16 mai 2005 şi este în vigoare din 1 februarie 2008. Republica Moldova a fost 

prima ţară, care a ratificat Convenţia sus-menţionată, prin Legea nr. 67-XVI din 30.03.2006. 

 

Grupul de experţi privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane în Europa (GRETA), special 

creat pentru monitorizarea implementării Convenţiei date, conform prevederilor art. 38 al Convenţei, 

a devenit operaţional în 2009 şi totodată fiind lansat şi procesul de monitorizare pentru primele 10 

state, printre care şi RM. O delegaţie a Grupului de experţi GRETA a efectuat o vizită în RM în 

perioada 10-13 mai 2011, pentru a pregăti primul raport privind implmentarea Convenţiei de către 

RM. 

 

Textul final al Raportului GRETA şi Recomandările Comitetului Părţilor la Convenţia Consiliului 

Europei privind lupta împotriva TFU pentru RM au fost adoptate în cadrul celei de-a 8-a reuniuni a 

Comitetului Părţilor (11 iunie 2012, Strasbourg)1
. 

 

Urmare a acestor recomandări din partea Grupului de experţi GRETA şi Comitetului Părţilor, 

autorităţile RM au corelat politicile sale din domeniul preveniriri şi combaterii TFU şi respectiv până 

la 11 iunie 2014 vor informa Comitetul Părţilor despre măsurile luate în acest sens în perioada 2012- 

2014(luna mai).  

 

Privire de ansamblu asupra realizărilor din domeniul antitrafic obţinute de către 

Republica Moldova în perioada 2012- mai, 2014  
 

În contexul politicilor realizate de către RM în domeniul prevenirii şi combaterii TFU e de menţionat 

că Guvernul RM a depus eforturi susţinute şi consecvente, de comun cu partenerii, atât în vederea 

implementării recomandărilor GRETA, cât şi în vederea dezvoltării unei abordări holistice şi 

multidisciplinare în procesul de implementare, monitorizare şi evaluare a politicii naţionale în 

ansamblu prin prisma celor 4 P: Prevenire, Pedepsire, Protecţie, Parteneriat: 

 

PREVENIRE 

 

La 25 mai 2012 a fost adoptată Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii. Scopul legii date 

constă în prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor 

aflate pe teritoriul RM în sfera politică, economică, socială, culturală şi alte domenii ale vieţii, fără 

deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, 

dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar. 

 

HG al RM nr.463 din 2 iulie 2013 cu privire la măsurile suplimentare la Programul naţional de 

implementare a Planului de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană în domeniul 

liberalizării regimului de vize, 2013-2016, prevede: 

 

Consolidarea cadrului legal în domeniul managementului frontierei, inclusiv prin adoptarea unei noi 

legi cu privire la frontiera de stat, care să permită Departamentului Poliţiei de Frontieră să participe 

la depistarea şi investigarea crimelor transfrontaliere în cooperare cu organele de drept competente şi 

să extindă zona de responsabilitate pe întreg teritoriul ţării, precum şi dezvoltarea cadrului legal 

pentru o cooperare interinstituţională eficientă între Departamentul Poliţiei de Frontieră, organele de 

drept şi alte agenţii implicate în gestionarea frontierei. Prin hotărârea nominalizată se prevede şi 

asigurarea infrastructurii Frontierii de stat, echipamentului tehnic, sistemelor IT, resurselor financiare 

şi umane, în conformitate cu Strategia de management integrat al frontierei de stat
2
 şi Planul de 

acţiuni, precum şi implementarea eficientă a programelor de instruire şi a măsurilor anticorupţie.  

                                                        
1
 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Monitoring/Country_Reports_en.asp#TopOfPage 

2
HG al RM nr. 1212 din 27.12.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2011-2013 
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În 2013 a fost emis Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 77 din 22.02.2013 privind Procedura de 

organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de 

abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului şi Ordinul nr. 858 din 23.08.2013 prin care a fost 

aprobată Metodologia de aplicare a acestei Proceduri. 

O altă măsură de prevenire o asigură Camera de Licenţiere prin competenţele sale în conformitate cu 

prevederile legale3. În anul 2012 au fost emise 9 decizii privind retragerea licenţei (2013- 8, I trim. 

2014 - 9) şi 13 decizii privind suspendarea temporară a licenţei pentru genul de activitate legată de 

plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în străinătate (în 2013- 9, I trim. 2014 - 9). De asemenea au 

fost emise 1 decizii privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei pentru genul de activitate turistică în 

anul 2012 (în anul 2013-10). 

 

Agenţia Turismului la moment elaborează proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în RM nr.352-XVI din 24.02.2006, 

privind introducerea unor cerinţe mai eficiente pentru asigurarea unei evidenţe stricte a revenirii în 

ţară, în termenele stabilite în contractul de prestări servicii turistice, a turiştilor plecaţi în străinătate. 

 

O altă măsură de prevenire a TFU Agenţia Turismului o asigură prin sesizarea Camerei de Licenţiere 

despre nerespectarea de către agenţii economici din industria turismului a prevederilor contractului 

de prestări servicii turistice, întru suspendarea temporară ori retragerii licenţei pentru genul de 

activitate turistică. 

 

Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 

şi statele sale membre, pe de o parte, şi RM, pe de altă parte4, articolul 14. Cooperarea cu privire la 

migraţie, azil şi gestionarea frontierelor prevede că: 

1. Părţile reafirmă importanţa gestionării comune a fluxurilor de migraţie între teritoriile lor şi 

trebuie să consolideze dialogul cuprinzător existent cu privire la toate chestiunile legate de migraţie, 

inclusiv migraţia legală, protecţia internaţională, migraţia ilegală, contrabanda şi TFU.  

2. Cooperarea se va baza pe evaluarea necesităţilor concrete, desfăşurată în consultare reciprocă 

dintre Părţi şi va fi implementată în conformitate cu legislaţia lor relevantă în vigoare. 

 

PEDEPSIRE 

 

Pentru o abordare completă a fenomenului TFU e de menţionat realizările cu referire la armonizarea 

cadrului legal din domeniul prevenirii şi combaterii TFU în scopul îmbunătăţirii calităţii actului 

justiţiei în domeniul antitrafic, dar şi al excluderii riscurilor transplantului ilicit de organe: 

 Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.42-XVI din 

6 martie 2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane prin HG al RM 

nr.930 din 20.11.2003.  

 

 Adoptarea de către Parlamentul RM a Legii pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative nr. 270 din 07.11.2013, în scop de a: 

- realiza delimitarea clară dintre calificări privind munca forţată şi TFU în scop de exploatare 

prin muncă; dintre proxenetism şi TFU în scop de exploatare sexuală; 

- înăspri sancţiunile pentru traficul de copii; 

- înăspri sancţiunile pentru proxenetism şi organizarea cerşetoriei; 

- înăspri sancţiunile pentru comiterea infracţiunii de TFU de către funcţionarii publici şi 

internaţionali; 

- criminaliza beneficiarii de servicii ale victimelor TFU; 

- criminaliza traficul de organe şi publicităţii privind vinderea-procurarea de organe. 

                                                        
3 Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a actvităţii de întreprinzător, 

  Legea nr. 235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;  

  Legea nr. 352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova 
4
 http://www.gov.md/public/files/2013/ianuarie_2014/ACORD_RM-UE_1.pdf 
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Conform informaţiei PG din domeniul pedepsirii traficanţilor de persoane, în special referindu-ne la 

urmărirea penală s-a constatat, că în perioada anului 2013 au fost înregistrate în total pe ţară - 269 

infracţiuni ce se referă la categoria respectivă (în 2012-440 infracţiuni), inclusiv:  

- trafic de fiinţe umane – 135 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 151); 

- trafic de copii – 20 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 20); 

- scoaterea ilegală a copiilor din ţară – 15 (în perioada analogică a anului precedent 17); 

- proxenetism – 46 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 135); 

- organizarea migraţiunii ilegale – 53 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 

117). 

Acest tablou este reflectat şi în Diagrama 1 

 
În trimestrul I al anului 2014 au fost înregistrate în total pe ţară  - 80 infracţiuni ce se referă la 

categoria respectivă, inclusiv:  

- trafic de fiinţe umane – 43 infracţiuni; 

- trafic de copii – 6 infracţiuni; 

- scoaterea ilegală a copiilor din ţară – 2 infracţiuni; 

- proxenetism – 17 infracţiuni; 

- organizarea migraţiunii ilegale –  12 infracţiuni. 

 

Fiind analizată practica judiciară pe parcursul anului 2013 în domeniul judecării cauzelor penale cu 

privire la infracţiunile de TFU, a fost constată următoarea stare de fapt. 

 

În anul 2013, instanţele de judecată au finalizat examinarea a 116 cauze penale din categoria 

traficului de persoane, în privinţa a 151 inculpaţi (în perioada analogică a anului precedent 133 

cauze, 170 persoane), inclusiv:  

- 23 cauze penale privind TFU  în privinţa a 27 inculpaţi (în anul 2012  – 21 cauze/ 21 

persoane); 

- 7 cauze penale privind TC în privinţa 12 persoane (în anul 2012  – 6 cauze/ 10  persoane);  

- 2 cauze privind scoaterea ilegală a copiilor din ţară în privinţa a 2 persoane (în anul 2012– 

5 cauze/ 5 persoane); 

- 61 cauze penale de proxenetism în privinţa a 81 inculpaţi (în anul 2012 – 64 cauze/ 79 

persoane); 

- 23 cauze de organizarea migraţiei ilegale în privinţa a 29 persoane (în anul 2012 – 20 

cauze/ 32 persoane). 

 

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

2013 şi anul 2012 cu privire la cauzele ce sunt atribuite la categoria celor de trafic de persoane este 

redată de Diagrama 2.  
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În trimestrul I anului 2014, instanţele de judecată au pronunţat în total 21 de sentinţe pe cazurile 

din categoria traficului de persoane, în privinţa a 37 inculpaţi, inclusiv:  

- 7 cauze penale privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 15 inculpaţi; 

- 1 cauză penală privind traficul de copii în privinţa a 3 inculpaţi; 

- 1 cauză privind scoaterea ilegală a copiilor din ţară în privinţa unui inculpat; 

- 9 cauze penale de proxenetism în privinţa a 10 inculpaţi; 

- 3 cauze de organizarea migraţiei ilegale în privinţa a 8 persoane. 

PROTECŢIE 

Cadrul legal  

Prin Legea nr. 263 din 19.12.2011 RM a ratificat Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia 

copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale.  

A fost definitivat şi aprobat Ghidul cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime 

ale TFU5. Ghidul este un instrument operaţional care stabileşte o modalitate de lucru pentru organele 

centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale, APL, 

societatea civilă, ONG, prestatorii de servicii, indiferent de tipul de proprietate şi forma 

organizatorico – juridică a acestora, care realizează politica naţională de prevenire şi combatere a 

TFU în cadrul SNR. Ghidul stabileşte ordinea realizării identificării victimelor şi potenţialelor 

victime ale TFU, procedurile de cooperare a organizaţiilor participante la SNR şi are drept scop 

protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestor persoane.  

 
Prin ordinul Procurorului General nr.25/15 din 10.04.2014 a fost aprobată Instrucţiunea cu privire 

la audierea victimelor TFU, care are ca scop fortificarea capacităţilor instituţionale ale organelor de 

drept în domeniul urmăririi penale a traficanţilor de fiinţe umane şi protecţie a drepturilor victimelor 

TFU.  

Guvernul RM a aprobat HG nr. 228 din 28.03.2014 cu privire la Regulamentul de activitate a 

EMT din cadrul SNR, care a fost determinată de lipsa unei reglementări juridice a activităţii 

reprezentanţilor din cadrul instituţiilor şi organizaţiilor descentralizate şi desconcentrate, participante 

la SNR, în calitate de instrument operaţional intersectorial. În acest context, crearea EMT şi 

dezvoltarea SNR permite fortificarea colaborării dintre instituţiile de stat şi societatea civilă, în 

scopul respectării drepturilor omului (victimă a TFU), ce reprezintă o contribuţie semnificativă 

pentru consolidarea statului de drept în RM. Astfel, modelul SNR este recunoscut pe plan 

internaţional drept o politică de contracarare a TFU de succes în RM şi exemplu pentru alte state din 

regiune.6 În acelaşi timp acest model poate fi extins/ preluat pentru a preveni şi combate alte 

fenomene sociale negative şi asista diverse categorii social-vulnerabile, precum victimele violenţei în 

familie, exploatarea sexuală a copiilor etc. 

                                                        
5
 Ordinul MMPSF nr.33 din 20 februarie 2012. 

6
 Raportul cu privire la Traficul de Persoane, iunie 2013, Departamentul de Stat al SUA, pag.265 
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La 8 aprile 20147, Guvernul RM a aprobat Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, referirea, evaluarea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi 

potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului. Instrucţiunile în cauză reprezintă 

cadrul normativ metodologic care stă la baza implementării mai multor prevederi legale cu referire la 

protecţia drepturilor copilului, precum şi responsabilizării părinţilor în realizarea obligaţiilor sale faţă 

de copii. Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare stabilesc rolul şi 

responsabilităţile autorităţilor publice/ procedurile intra şi intersectoriale de colaborare în vederea 

prevenirii şi intervenţiei în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copiilor, cu accent 

sporit pe intervenţiile la nivelul autorităţilor publice locale de nivelul I, în mod special în cazurile de 

pericol iminent pentru viaţa şi securitatea copilului. La fel, mecanismul intersectorial prevede 

aplicarea unor instrumente specifice care contribuie la eficientizarea răspunsului prompt la toate 

cazurile suspecte de violenţă şi la aplicarea măsurilor speciale de protecţie şi asistenţă pentru 

asigurarea unui mediu protector copilului şi pentru respectarea tuturor nevoilor acestuia. 

 

Cadrul instituţional 

A fost creat Sistemul Informaţional Automatizat „Evidenţa migraţiei forţei de muncă” (SIA 

„EMFM”), fiind unul din elementele, ce asigură evidenţa lucrătorilor migranţi în RM şi le oferă 

utilizatorilor posibilitatea înregistrării, stocării şi furnizării datelor privind migraţia de muncă în 

RM
8
. În legătura cu elaborarea SIA „EMFM” au fost efectuate interacţiuni cu bazele de date ale 

MAI, Inspectoratului Fiscal, ÎS „CRIS „Registru” şi Departamentului Poliţiei de Frontieră al RM. 

MAEIE, cu suportul Misiunii OIM în RM, a lansat modulul „Titlul de călătorie” a sistemului 

informaţional „Consul”. Acest sistem informaţional, începând cu luna august 2013, posedă o 

funcţionalitate care, în cazul eliberării titlurilor de călătorie pentru victimele TFU, generează 

notificări instituţiilor naţionale competente (MAI şi MMPSF). 

 

În contextul reformei instituţionale a MAI din anul 2013 a fost creat Inspectoratul General al Poliţiei, 

în structura căruia se regăseşte Centrul pentru combaterea traficului de persoane. Această unitate şi-a 

păstrat mandatul şi atribuţiile cheie, structura multidisciplinară care încorporează ofiţeri de 

investigaţie, de urmărire penală, specialişti detaşaţi din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, 

Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Vamal şi Departamentului Poliţiei de Frontieră.  

Atribuţiile principale ale CCTP sunt: 

1) depistarea, combaterea şi curmarea infracţiunilor de TFU şi celor conexe; 

2) gestionarea şi analiza datelor privind fenomenul TFU; 

3) analiza şi participarea la perfecţionarea politicii naţionale de prevenire şi combatere a 

fenomenului TFU; 

4) facilitarea accesului victimelor TFU la servicii de asistenţă şi protecţie socială; 

5) prevenirea fenomenului TFU. 

Atribuţii conexe în domeniul anti-trafic au fost integrate în politica Centrului pentru combaterea 

crimelor informatice a IGP creat în contextul reformei MAI. Astfel, CCCI include Secţia protecţia 

copiilor, care are drept atribuţii de bază combaterea pornografiei infantile, a abuzului şi exploatării 

sexuale a copiilor comise in-prin utilizarea TI. Bazele acestei secţii au fost puse în cadrul Centrului 

pentru combaterea traficului de persoane în cadrul căruia era denumită Secţia combaterea traficului 

prin Internet. 

La fel, atribuţii de combatere a TFU au fost incluse şi în Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI, 

în special centrat pe prevenirea prin identificarea cazurilor la frontieră şi investigarea acestora 

inclusv în cooperare cu CCTP în care scop a fost semnat un acord de cooperare. 

                                                        
7
 Hotărăîrea Guvernului RM, nr.270 din data de 8 aprilie 2014. 

8 Elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionarea a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul 

Parteneriatului de Mobilitate cu Uniunea Europeana” 
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În perioada ianuarie – iunie 2012, OIM în cadrul Proiectului „Consolidarea capacitaţilor de 

investigare şi urmărire penală a cazurilor de trafic în RM” finanţat de Departamentul de Stat SUA, a 

iniţiat procedura de procurare şi instalare a echipamentului audio-video pentru intervievarea 

victimelor-martori în procesul penal în Curţile de Apel şi Procuraturile din 3 oraşe (puncte regionale) 

– Chişinău, Bălţi, Cahul. În cea de-a doua jumătate a anului a avut loc instalarea echipamentului, 

inclusiv dotarea cu un mecanism de înregistrare a mărturiilor, în conformitate cu cerinţele articolului 
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 al Codului de Procedură Penală. La 21 septembrie 2012 a fost lansat oficial un sistem de 

audiere prin teleconferinţă. Acest sistem a fost instalat în localurile Curţilor de Apel şi a trei edificii 

ale Procuraturii. 

A fost amenajată şi dotată o cameră regională de audieri a copiilor victime/ martori din cadrul 

Procuraturii raionale Călăraşi care a fost oficial lansată la 10 decembrie 2013, graţie suportului 

financiar al Departamentului de Stat SUA şi metodologic al OIM în cadrul proiectului „Consolidarea 

SP CN CTFU”. Aceasta va fi folosită şi de specialiştii din raioanele vecine Străşeni şi Nisporeni. 

Specialiştii (psihologi, psihopedagogi, coordonatorii EMT, procurori şi judecători de instrucţie) din 

toate cele trei raioane au fost instruiţi în audierea copiilor victime–martori în cadrul seminarului de 

instruire din 29.11.2013. 

Grupul coordonator al Secretariatului Permanent a fost creat prin desemnarea specialiştilor de 

către conducătorii instituţiilor, membre ale CN CTFU la solicitarea secretarului CN CTFU. Rolul 

acestui grup constă în consolidarea procesului de comunicare/ colaborare cu toate structurile 

implicate direct sau indirect în prevenirea şi combaterea TFU, precum şi dinamizarea colaborării.  

Din ianuarie 2014, Secretariatul permanent al CN CTFU (cu statut de secţie, 4 unităţi) a fost 

instituţionalizat în structura Cancelariei de Stat9.  

Din 2014 se propune includerea noilor reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor de stat în 

componenţa CN CTFU, cum ar fi: Inspectoratul de Stat al Muncii, Biroul Relaţii cu Diaspora, 

Inspectoratul General al Poliţiei, Agenţia Turismului10.  

 

MS pe parcursul anului 2013 a extins serviciile de sănătate prietenoase tinerilor la nivel naţional. În 

prezent, în toate teritoriile administrative sunt instituite Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor (38 

Centre), contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Suma contractată pentru anul 

2014 a constituit circa 7 mln 635 mii lei, comparativ cu 5 mln 200 mii lei în anul 2013. 

Consiliul de prevenire şi eliminare a discriminării şi de asigurare a egalităţii11 este un organ 

colegial cu statut de persoană juridică de drept public, instituit în scopul asigurării protecţiei 

împotriva discriminării şi al asigurării egalităţii tuturor persoanelor care se consideră a fi victime ale 

discriminării. Consiliul acţionează în condiţii de imparţialitate şi independenţă faţă de autorităţile 

publice. Consiliul este constituit din 5 membri, care nu au apartenenţă politică, sunt numiţi de 

Parlament pe o perioadă de 5 ani, 3 dintre membri fiind reprezentanţi ai societăţii civile. Cel puţin 3 

dintre membrii Consiliului trebuie să fie specialişti licenţiaţi în drept. 

Consolidarea resurselor umane 

SP CN CTFU cu susţinerea OIM în RM în 2013 a organizat 4 ateliere de lucru regionale - unul în 

Soroca (pentru raioanele de Nord) şi 3 în Chişinău (pentru zona Sud, zona Centru şi pentru raioanele 

din UTA Găgăuzia, raioanele vorbitoare de limba rusă) în vederea consolidării capacităţilor 

comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, schimbului de experienţă între CT şi asigurarea 

accesului serviciilor comunitare pentru VTFU şi potenţialele VTFU.  

                                                        
9
 Hotărârea Guvernului RM, Nr. 657 din 06.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-

limită ale Cancelariei de Stat, cu modificările respective 
10

 Proiectul de  modificare a HG nr.472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea 

traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului national 
11

 Legea nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii 
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Unul dintre cele mai forte capitole din Planul naţional pentru anul 2013, la realizarea căruia s-au 

implicat atât actorii guvernamentali, cât şi neguvernamentali rămâne „Consolidarea capacităţilor 

actorilor implicaţi în acţiuni antitrafic”. Mai mult ca atât, o parte din activităţile realizate în 2012 

au fost prelungite şi în anul 2013 (ca de exemplu: seminare de profil pentru procurori şi judecători; 

instruiri ale ofiţerilor de urmărire penală privind aspectele psihologice în lucrul cu copiii victime/  

martori; instruirea procurorilor şi poliţiştilor, care sunt special desemnaţi pentru cazurile de TFU; 

instruiri pentru angajaţii MAEIE în domeniul identificării victimelor TFU; instruiri ale EMT în 

raioanele pilot; instruiri pentru membrii CT; actualizarea programelor de formare continuă a cadrelor 

didactice şi a psihologilor şcolari implicaţi în activităţile de prevenire a TFU), fiind realizate şi alte 

acţiuni suplimentare (pentru detalii răspunsurile de mai jos la recomandări). Acest fapt ne 

demonstrează necesitatea în pregătirea continuă a actorilor implicaţi în prevenirea şi combaterea 

TFU atât pe motivul ajustării la cerinţele timpului, precum persistenţa fluctuaţiei de cadre din 

instituţiile de referinţă. 

În instituţiile abilitate cu formare continuă din sistemul educaţiei, în 2013 comparativ cu 2012 au fost 

incluse în formare cu 47 % mai multe cadre didactice (psihologi şcolari, profesori de educaţia 

civică, asistenţi sociali, pedagogi sociali, educatori din şcolile internat, directori adjuncţi pentru 

educaţie) care realizează conţinuturile ce vizează probleme educaţionale specifice prevenirii 

abuzului, neglijării, inclusiv a TFU.  

 

Eficientizarea resurselor financiare  

Pentru activitatea Secţiei de combatere a TFU prin Internet din cadrul Centrului pentru Combaterea 

Crimelor Informatice a Inspectoratului Naţional de Investigaţie în relevarea şi investigarea cazurilor 

de pornografie infantilă efectuate prin intermediul Internetului, în baza unei analize a necesităţilor, şi 

conform standardelor şi practicilor pozitive existente în domeniu, CCTP în parteneriat cu OIM în 

RM a procurat în anul 2012 echipamentul şi software-ul necesar (inclusiv programe specializate). 

Astfel, cu suportul SUA şi prin intermediul OIM în RM, în ianuarie 2013, secţia a fost dotată cu 

tehnica necesară îndepliirii atribuţiilor. Noul echipament şi programele instalate permit conectarea la 

principalele resurse internaţionale din domeniul combaterii exploatării şi abuzului sexual prin 

Internet. 

Pe parcursul anului 2013, pentru repatrierea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, din Bugetul 

de Stat au fost cheltuite resurse financiare în mărime de 111,210 mii lei (în 2012 în jur de 60,0 mii 

lei). Pentru anul 2014 sunt prevăzute resurse financiare în cuantum de 600,0 mii lei  

Pentru întreţinerea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU din 

mun. Chişinău de către MMPSF în anul 2013 au fost fost cheltuite 1311,9 mii lei, iar în 2012 -1117,9 

mii lei. Pentru anul 2014 în bugetul de stat sunt planificate mijloace financiare în volum de 2865,8 

mii lei 

Totodată, pentru întreţinerea centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU în bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale pentru anul 2013 au fost utilizate mijloace financiare în volum total de 959,2 

mii lei pentru întreţinerea a 34 beneficiari (tutelaţi) în cadrul a 2 Centre de asistenţă şi protecţie a 

victimelor TFU (în raioanele Căuşeni şi Cahul), în anul 2012 au fost executate 823,5 mii lei. Pentru 

anul 2014 au fost aprobate mijloace financiare în volum total de 1073,3 mii lei. 

Totodată, pentru întreţinerea centrelor psihosociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie din 

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013 au fost utilizate mijloace financiare în 

volum total de 2482,5 mii lei pentru întreţinerea a 88 beneficiari (tutelaţi) în cadrul a 5 Centre 

psihosociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie (în raioanele Căuşeni, Drochia, Hînceşti şi 

mun. Bălţi), iar în anul 2012 au fost cheltuite 222 9,8 mii lei. Pentru anul 2014 întru întreţinerea 

acestor centre au fost aprobate mijloace financiare în volum total de 2825,4 mii lei. 
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În subordinea Ministerului Sănătăţii funcţionează la moment 2 Centre de plasament şi reabilitare 

pentru copii de vârstă fragedă (mun.Bălţi, mun.Chişinău), în care sunt 2 secţii maternale, cu respectiv 

câte 8 paturi. 

Finanţarea acestor Centre este efectuată din Bugetul de Stat. Pentru anul 2013 au fost 

aprobate total pentru ambele instituţii 28573,7 mii lei (pentru 1 copil/ an – 81639 lei): 

 Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă, mun. Chişinău – aprobat 

total 16211,00 mii lei (pentru 1 copil/ an – 81055 lei) 

 Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii, mun.Bălţi – aprobat total 12362,00 

mii lei (pentru 1 copil/ an – 82418 lei). 

În comparaţie cu anii precedenţi, se poate constata şi o creştere a ponderii finanţelor publice în 

acoperirea cheltuielilor în cadrul Planului naţional, ceea ce indică la faptul că sistemul devine mai 

durabil, iar statul RM face eforturi pentru a prelua responsabilitatea pentru asigurarea asistenţei şi 

protecţiei victimelor şi potenţialelor victime ale TFU. Deşi o parte considerabilă a cheltuielilor este 

acoperită de donatori, autorităţile publice alocă resurse importante pentru achitarera prestaţiilor 

sociale, ajutoarelor materiale, ajutoarelor sociale, serviciilor pentru beneficiarii identificaţi şi asistaţi 

etc. 

Informarea/sensibilizarea 

A fost lansat site-ul www.antitrafic.gov.md care reflectă date şi informaţii actualizate din domeniu, 

evenimentele organizate, subiectele reflectate în presă, etc. Elaborarea paginii web a fost finanţată de 

către Departamentul de Stat al SUA în cadrul proiectului „Consolidarea SP al CN CTFU.  

A fost lansată Strategia de comunicare a SP12 (validată în cadrul şedinţei Grupului coordonator al 

SP din 18 iunie 2013) cu actorii din domeniul prevenirii şi combaterii TFU care prevede că SP va 

asigura, prin platforma de comunicare oferită prin prezenta Strategie, o vizibilitate adecvată a 

activităţilor APC atât în cadrul CA, cât şi în societate în ansamblu. Totodată, filosofia strategiei 

reflectă abordarea sistemică şi comprehensivă a comunicării SP cu actorii Comunităţii antitrafic.  

În anul 2012 a fost desfăşurată pentru prima dată Campania Naţională ”Săptămâna Antitrafic”, iar în 

perioada 15-20 octombrie 2013 al doilea an consecutiv s-a realizat acest eveniment. 

 

PARTENEREAT 

 

Expresia parteneriatului clasic dintre APC, APL, ONG şi OI este cel mai bine reflectat în cadrul 

şedinţelor organizate trimestrial de către CN CTFU la care se discută subiecte ce ţin de realizarea 

acţiunilor prevăzute în Planul naţional şi a prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea 

TFU de către organizaţiile şi instituţiile de stat; proporţiile, starea din domeniul prevenirii şi 

combaterii TFU la nivel naţional etc. 

 

În vederea promovării iniţiativei de dezvoltare şi sistematizare a cadrului normativ în domeniul 

protecţiei copilului în perioada 2011-2013, şi în scopul ajustării politicilor în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei, neglijării, exploatării şi traficului faţă de copii la nivel naţional, precum şi 

sporirii eficacităţii sistemului de protecţie a copilului de a răspunde la necesităţile acestuia a fost 

încheiat un memeoradum de colaborare în noiembrie 2011 între actorii cheie: Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul Naţional de Prevenirea a Abuzului faţă de Copii, Centrul de Informare şi 

Documentare privind Drepturile Copilului, UNICEF în RM. 

 

Parteneriatul Strategic în domeniu, pentru 2012, a fost consolidat de asemenea de către actorii 

antitrafic prin semnarea de către MAI (CCTP) a 2 memorandumuri de colaborare: unul cu CNPAC 

                                                        
12 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=101&id=382&t=/Transparenta/STRATEGIA-DE-COMUNICARE-a-Secretariatului-permanent-cu-

actorii-din-domeniul-prevenirii-si-combaterii-traficului-de-fiinte-umane 

http://www.antitrafic.gov.md/
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privind asistenţa copiilor victime ale violenţei sexuale şi altul cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice 

cu referire la sensibilizarea publicului privind fenomenul TFU.   

La 11 mai 2012 a fost semnat Acordul de colaborare privind combaterea TFU în scop de prelevare a 

organelor sau ţesuturilor între MS şi MAI.  

O platformă de consolidare a parteneriatului strategic şi a schimbului de bune practici  rămân a fi şi 

şedinţele tehnice de coordonare organizate de către Misiunea OSCE în RM.  

Consiliul Coordonator al organelor de drept de pe lângă Procurorul General al RM constituie o altă 

platformă. Astfel, în vederea coordonării activităţilor desfăşurate de către organele de drept în 

domeniul combaterii TFU, pe lângă Procurorul General au fost organizate în anul 201213  4 şedinţe 

ale Consiliului Coordonator, iar în anul 2013 - 2 şedinţe. 

La 7 februarie 2013 a fost semnat un memorandum de colaborare dintre CCTP şi CI „La Strada” şi la 

8 august 2013 - memorandum dinte IGP şi CI „La Strada” în vederea consolidării cooperării 

bilaterale pe cazurile prezumate de TFU şi TC pentru identificarea victemelor TFU şi asigurarea 

accesului lor la asitenţă şi protecţie necesară. 

În iulie 2013, CCTP a semnat un acord de colaborare cu Inspectoratul de Stat al Muncii în vederea 

prevenirii şi identificării timpurii a cazurilor de TFU în scop de exploatare prin muncă şi a cazurilor 

de muncă forţată. Astfel, cu această instituţie vor fi organizate operaţiuni comune şi schimb de date 

în vederea prevenirii şi combaterii unor astfel de cazuri. La moment, se lucrează asupra perfecţionării 

cadrului de reglementare a activităţii Inspectoratului de Stat al Muncii care să permită realizarea 

eficientă a obiectivelor propuse. 

La 23 aprilie 2014, IGP şi CNPAC au semnat un acord de colaborare. În vederea eficientizării 

activităţii sectorului Poliţie în cadrul sistemului de protecţie a copilului victimă a violenţei, părţile şi-

au propus să coopereze pe următoarele direcţii de interes comun: 

1. Aplicarea pe segmentul Poliţienesc a Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, referirea, evaluarea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime 

şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului, instituit în baza Legii nr. 

140 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de 

părinţi. 

2. Cooperarea permanentă în vederea adoptării unor puncte de vedere comune la dezvoltarea 

continuă a cadrului normativ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei faţă de copii. 

3. Colaborarea pe probleme de interes comun în cazurile de violenţă, neglijare, exploatare, trafic 

al copiilor. 

4. Realizarea în comun a acţiunilor de prevenire a fenomenului violenţei faţă de copii. 

La moment, este în proces de finalizare Memorandumul de colaborare în domeniul asistenţei şi 

protecţiei victimelor TFU care va fi semnat de către: MAI (IGP), PG, MMPSF, OIM, CI ”La 

Strada”. Scopul prezentului Memorandum constă în colaborarea Părţilor în scopul acordării asistenţei 

şi protecţiei victimelor TFU în cadrul SNR şi eficientizării activităţii întregului sistem de 

contracarare a fenomenului TFU. 

RĂSPUNSUL NAŢIONAL CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR 

COMITETULUI PARŢILOR AL CONVENŢIEI CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND 

LUPTA ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE 

I. Comprehensive approach and co-ordination/ Abordare comprehensivă şi coordonare 

                                                        
13

 http://www.antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=189&t=/Rapoarte/Nationale/RAPORT-national-in-domeniul-prevenirii-si-combaterii-

traficului-de-fiinte-umane-pentru-anul-2012 
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1. GRETA considers that the Moldovan authorities should/ GRETA consideră că autorităţile 

moldoveneşti trebuie să: 

- continue strengthening the Secretariat and enhancing the budget of the National 

Committee for Combating Trafficking in Human Beings to ensure its effective 

functioning (să continue consolidarea Secretariatului şi creşterea bugetului Naţional al 

Comitetului pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane pentru a asigura eficienţa 

funcţionării acestuia) 

Prin modificarea HG al RM nr. 657 din 06.11.200914 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat, din ianuarie 2014, 

SP al CN CTFU (cu statut de secţie) a fost inclus în structura Cancelariei de Stat, iar Şeful 

Secretariatului permanent exercită şi funcţia de secretar CN CTFU. Secretariatul este constituit din 4 

unităţi (şef, jurist, asistent social, specialist monitorizare), iar cheltuielile legate de organizarea şi 

funcţionarea acestuia sunt acoperite din bugetul de stat. 

- encourage a more effective participation of all public bodies involved in the 

implementation of anti-trafficking measures at the national and local levels, and increase 

the co-ordination of their activities (să asigure o participare mai eficientă a tuturor 

instituţiilor publice implicate în punerea în aplicare a măsurilor de combatere a traficului 

de fiinţe umane, atât la nivel national cât şi local, şi creşterea coordonării activităţilor 

lor) 

  

Conform HG al RM nr. 472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei nominale a CN 

CTFU şi a Regulamentului acestuia se prevede că în componenţa CN CTFU intră următoarele 

organizaţii şi instituţii de stat:  

 Ministerul Afacerilor Interne;  

 Ministerul Justiţiei;  

 Ministerul Sănătăţii;  

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;  

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;  

 Ministerul Educaţiei;  

 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;  

 Ministerul Culturii;  

 Ministerul Finanţelor; 

 Ministerul Tineretului şi Sportului; 

 Serviciul Grăniceri;  

 Camera de Licenţiere;  

 Procuratura Generală;  

 Serviciul de Informaţii şi Securitate; 

 Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri); 

 Cancelaria de Stat. 

Din anul 2014, prin modificarea înaintată la hotărârea sus menţionată se propune includerea noilor 

reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor de stat în componenţa CN CTFU, cum ar fi: 

Inspectoratul de Stat al Muncii, Biroul Relaţii cu Diaspora, Inspectoratul General al Poliţiei, Agenţia 

Turismului. Această iniţiativă a fost în unanimitate susţinută de membrii CN CTFU în cadrul şedinţei 

din 18 aprilie 2014.  

 

Ţinând cont de faptul că din ianuarie 2014, SP face parte din structura Guvernului (cu statut de 

secţie), iar în scopul realizării de către Guvernul RM a prerogativelor sale constituţionale privind 

realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercitarea conducerii generale a administraţiei 

                                                        
14

 Modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 33 din 22.01.2014, cu privire la modificarea şi completarea unei hotărîri de Guvern 
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publice, Cancelaria de Stat îi revin următoarele atribuţii conform punct.7, care se răsfrâng şi asupra 

SP şi anume:15 

 d) asigură coordonarea procesului de planificare a politicilor publice şi de elaborare a documentelor 

de politici, în conformitate cu priorităţile programului de guvernare şi strategiile de dezvoltare, 

precum şi monitorizează implementarea acestora de către autorităţile guvernamentale; 

e) stabileşte cadrul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de elaborare, implementare, 

monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi oferă suport consultativ şi informaţional autorităţilor 

administraţiei publice în vederea respectării regulilor de fundamentare şi prezentare a documentelor 

de politici şi a actelor normative, inclusiv a procedurilor de consultare publică a opiniei cetăţenilor şi 

societăţii civile în procesul decizional. 

 

Prin proiectul de Lege de modificare şi completare a Legii nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind 

prevenirea şi combaterea TFU, se introduce un art. nou 8
1
 prin care Guvernul RM va atribui noi 

responsabilităţi SP, şi anume: 

”а) coordonarea elaborării şi monitorizării implementării politicii de stat în domeniul prevenirii şi 

combaterii TFU; 

b) monitorizarea gradului de executare a prevederilor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii 

TFU”. 

-further enhance the role of NGOs active in the field of combating THB in the Republic 

of Moldova, by providing them with the possibility to participate in the decision-making 

process, including through membership in the National Committee (să consolideze rolul ONG-

urilor din domeniul combaterii traficului de fiinţe umane în Republica Moldova, oferindu-le 

posibilitatea de a participa la procesul de luare a deciziilor, inclusiv de a fi membru al 

Comitetului Naţional) 

HG al RM nr 472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei nominale a CN CTFU şi a 

Regulamentului acestuia prevede la punctul 4 că ”Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi 

organizaţiilor internaţionale, care au reprezentanţe în RM şi desfăşoară activităţi de combatere a 

TFU şi de acordare a asistenţei victimelor TFU, pot participa la şedinţele CN CTFU cu drept de vot 

consultativ”. 

E de menţionat faptul că de rând cu instituţiile publice responsabile16 de implementarea Planului 

naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru perioada 2012-201317 s-

au implicat şi au participat activ la fiecare etapă de implementare şi monitorizare societatea civilă: 

Reprezentanţa OIM în RM, Misiunea OSCE în RM, CI „La Strada”, ONG ”Terre des Hommes”, 

CNPAC, CIDDC, ONG “Parteneriate pentru fiecare copil”.  

La fel, societatea civilă a participat şi la elaborarea Planului naţional de prevenire şi combatere a 

traficului de fiinţe umane pentru perioada 2014-2016, în care este prevăzută şi o activitate ce ţine 

de: ”Idenitificarea şi colaborarea cu ONG-urile de la nivelul de administrare publică locală I şi II în 

vederea încurajării şi susţinerii acestora, în dezvoltarea serviciilor destinate victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU”. 

 

În cadrul organizării vizitelor oficialilor internaţionali în domeniul prevenirii şi combaterii TFU, 

autorităţile din RM asigură includerea în agenda vizitelor inclusiv întrevederea oficialilor 

internaţionali cu reprezentanţii societăţii civile. În acest context, remarcăm întrevederea dnei Myria 

Vassiliadou, Coordonatorul Uniunii Europene pentru politicile anti-trafic de fiinţe umane, cu 

reprezentanţii ONG-urilor specializate în prevenirea şi combaterea traficului în persoane. 

                                                        
15

 Hotărârea Guvernului RM, Nr. 657 din 06.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-

limită ale Cancelariei de Stat. 
16

 PG, MAI, MMPSF, MAEIE, MJ, MTIC, SIS, MEd, ME (ODIMM), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, CNA, Consiliul Superior al Magistraturii, MS, 

INJ, MF, MTS, MC, Agenţia Turismului, SP 
17

 HG al RM nr.559 din 21.07.2012 
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- take practical measures to improve co-operation and communication between the police and 

NGOs at the local level, especially as regards identification of victims of trafficking (să ia măsuri 

pentru a îmbunătăţi cooperarea şi comunicarea între poliţie şi ONG-uri la nivel local, în special în 

ceea ce priveşte identificarea victimelor traficului de fiinţe umane) 

MMPSF în anul 2013, a actualizat broşura “SNR - Cadru de colaborare între autorităţile publice şi 

societatea civilă în domeniul prevenirii şi combaterii TFU” şi a fost imprimată (în limba română) în 

tiraj de 1000 exemplare. Ulterior, această broşură a fost diseminată în cadrul forumurilor şi 

conferinţelor în domeniul prevenirii şi combaterii TFU şi protecţiei drepturilor victimelor şi 

potenţialelor victime ale TFU. Un eveniment remarcabil în acest context, inclusiv în calitate de 

platformă de diseminare a materialelor informative, a fost forumul “Sporirea cooperării dintre 

Guvern şi societatea civilă pentru combaterea TFU în RM. Practici bune în domeniul protecţiei 

drepturilor victimelor, prevenirii corupţiei şi impunităţii” (27-28 iunie 2013). Broşura urmează a fi 

tipărită adiţional în limbile rusă şi engleză. 

Strategia de comunicare a SP18
 (validată în cadrul şedinţei Grupului coordonator al SP din 18 

iunie 2013) cu actorii din domeniul prevenirii şi combaterii TFU prevede că SP va asigura, prin 

platforma de comunicare oferită prin prezenta Strategie, o vizibilitate adecvată a activităţilor APC 

atât în cadrul comunităţii antitrafic, cât şi în societate în ansamblu.  

Totodată, filosofia strategiei reflectă abordarea sistemică şi comprehensivă a comunicării SP cu 

actorii Comunităţii anittrafic.  

Instrumentele principale de comunicare a SP cu ONG-le partenere sunt următoarele: Pagina-web, 

Curierul antitrafic, Subgrupul de comunicatori antitrafic ONG. Setul următor de instrumente va fi 

utilizat în paralel cu cel descris mai sus pentru fortificarea comunicării SP cu ONG-le partenere, dar 

şi pentru o mai bună vizibilitate a activităţilor antitrafic ale ONG-lor: buletin informativ tipărit, 

reţelele de socializare antitrafic utilizate (Facebook, Odnoklassniki, YouTube) – propagarea prin 

intermediul acestora a activităţilor/ rezultatelor majore ale ONG-lor, postarea banner-ului cu pagina-

web SP (sau a spot-ului video generic) pe paginile-web ale ONG-lor, săptămâna antitrafic, 

evenimente publice desfăşurate în comun, etc.   

La 8 aprile 201419 Guvernul RM a aprobat Instrucţiunile privind mecanismul intersectorial de 

cooperare pentru identificarea, referirea, evaluarea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi 

potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului. Instrucţiunile în cauză constituie 

cadrul normativ metodologic care stă la baza implementării mai multor prevederi legale cu referire la 

protecţia drepturilor copilului, prin intermediul consolidării eforturilor tuturor actorilor cointeresaţi 

din domeniu. La fel, stabilesc rolul şi responsabilităţile autorităţilor publice/ procedurile intra şi 

intersectoriale de colaborare în vederea prevenirii şi intervenţiei în cazurile de violenţă, neglijare, 

exploatare, trafic al copiilor, cu accent sporit pe intervenţiile la nivelul autorităţilor publice locale de 

nivelul I, în mod special în cazurile de pericol iminent pentru viaţa şi securitatea copilului. 

Totuşi, tebuie să remarcăm că, deocamdată, la nivel local practic nu există ONG-uri specializate/ 

active în domenul prevenirii/ contracarării TFU şi asistenţei victimelor TFU. În unele raioane ale 

ţării activează Centre de Asistenţă a Victimelor care sunt gestionate în comun/ cu participarea unor 

ONG şi APL. Aceste Centre servesc drept puncte de contact pentru EMT din cadrul SNR, totodată 

fiind şi membri ai acestor echipe.  

Astfel, pentru impulsionarea parteneriatului social la nivel local, pe parcursul anului 2013, de către 

CCTP au fost organizate 3 mese rotunde cu membrii EMT din cadrul SNR din toate raioanele, la 

care au participat atât conducerea CCTP, cât şi toţi reprezentanţii birourilor zonale responsabile 

pentru combaterea TFU, identificarea victimelor şi facilitarea accesului acestora la asistenţă. Scopul 

                                                        
18

 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=101&id=382&t=/Transparenta/STRATEGIA-DE-COMUNICARE-a-Secretariatului-permanent-cu-

actorii-din-domeniul-prevenirii-si-combaterii-traficului-de-fiinte-umane 
19

 Hotărârea Guvernului RM, nr.270 din data de 8 aprilie 2014. 
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acestor ateliere a constat în schimbul de date şi informaţii privind situaţia în regiune/ zona respectivă, 

(re)stabilirea punctelor de contact, revizuirea mandatului fiecărei instituţii şi aşteptărilor acestora în 

raport cu rolul celeilalte în identificarea şi asistenţa victimelor, revizuirea procedurilor de 

comunicare şi referire a cazurilor, etc. Drept rezultat, ofiţerii de poliţie specializaţi în combaterea 

TFU, s-au adresat prin demersuri către aceste echipe în scopul realizării anchetei sociale pe fiecare 

caz de trafic (prezumat) în interesul urmăririi penale şi către EMT în sensul oferirii asistenţei şi 

protecţiei sociale a persoanelor date. La fel, prin aceste ateliere, a fost incurajată referirea de către 

aceste servicii locale a victimelor prezumate la organele de poliţie specializate în cazul în care 

victima doreşte să coopereze cu poliţia. 

2. Further, GRETA invites the Moldovan authorities to consider commissioning an independent 

evaluation of the implementation of the National Plan as a tool for assessing the impact of the 

activities and for planning future policies and measures to combat human trafficking (GRETA 

cheamă autorităţile din RM să ia în consideraţie evaluarea independentă a implementării Planului 

Naţional, ca un instrument de evaluare a impactului activităţii şi pentru planificarea ulterioară a 

politicilor şi măsurilor de combatere a traficului de fiinţe umane) 

În scopul planificări activităţilor din domeniu, RM ţine cont şi de rapoartele internaţionale de 

evaluare, cum ar fi: primul Raport GRETA 2012, Raportul cu privire la trafic de persoane din partea 

Departamentului de Stat al SUA pentru anul 2011, Recomandările ONU în cadrul Evaluării 

Universale Periodice (UPR), Raportul OSCE din partea Reprezentantului Special şi Coordonatorului 

pentru Combaterea TFU drept urmare a vizitei întreprinse în RM în 2011, etc. 

Recomandarea Comitetului Părţilor a fost implementată. Astfel, Raportul privind evaluarea 

activităţilor din Planul naţional pentru anul 2013 a fost realizat de către un expert independent în 

cadrul Proiectului “Lupta împotriva traficului de fiinţe umane – Etapa 1 (THB/IF/1)”, graţie 

suportului financiar al Comisiei Europene şi implementat de către ICMPD în Azerbaidjan, Bosnia şi 

Herţegovina, RM şi Turcia. 

O evaluare mai amplă a impactului Planurilor naţionale pentru anii 2010-2011, 2012-2013 va fi 

realizată în 2014 de către un alt expert independent, cu susţinerea financiară a OSCE în RM. 

Data collection and research/Colectarea datelor şi cercetările 

3. GRETA considers that, for the purpose of preparing, monitoring and evaluating anti- trafficking 

policies, the Moldovan authorities should develop and maintain a comprehensive and coherent  

statistical system on trafficking in human beings by compiling reliable statistical information from 

all main actors and allowing disaggregation (concerning sex, age, type of exploitation, country of 

origin and/or destination, etc.). This should be accompanied by all the necessary measures to 

respect the right of data subjects to personal data protection. In this context, the Moldovan 

authorities should enhance information exchanges among the agencies responsible for the 

supervision of migration, employment and combating THB (GRETA consideră că în scopul 

pregătirii, monitorizării şi evaluării politicilor anti-trafic, autorităţile RM ar trebui să dezvolte şi să 

menţină şi un sistem statistic coerent şi comprehensiv privind traficul de fiinţe umane prin 

compilarea informaţiilor statistice de la toţi actorii şi care ar permite dezagregarea datelor (sex, 

vârstă, tipul de exploatare, ţara de origine şi/ sau de sosire, etc). Acest lucru ar trebui să fie însoţit 

de toate măsurile necesare pentru a respecta dreptul persoanelor la protecţia datelor cu caracter 

personal. În acest context, autorităţile moldoveneşti ar trebui să crească nivelul de schimb de 

informaţii între agenţiile responsabile pentru supravegherea migraţiei, angajarea în cîmpul muncii 

şi combaterea traficului de fiinţe umane.) 

În 2012 în cadrul Programului danez pentru combaterea traficului de persoane în Europa de Est şi 

Sud-Est, implementat de către OIM în RM, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe 

al Regatului Danemarcei, un expert din cadrul CI ”La Strada” a elaborat un raport despre 
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„Managamentul politicilor de stat în domeniul combaterii traficului de persoane. Experienţa RM”20. 

Studiul în cauză a avut loc la iniţiativa SP şi conţine o analiză comparativă a experienţei practice a 

RM în elaborarea şi monitorizarea politicilor antitrafic în perioadă 2001-2011, diversele aspecte ale 

bazei legislative şi normative existente (peste 30 de documente), precum şi standardelor 

internaţionale şi regionale în domeniu. La finalul raportului pot fi regăsite şi recomandări pentru 

soluţionarea problemelor semnalate şi creşterea nivelului de eficienţă al politicilor antitrafic.  

SP utilizează mai multe instrumente în vederea executării prevederilor HG al RM nr. 472 din 26.03. 

2008 cu privire la aprobarea componenţei nominale a CN CTFU şi a Regulamentului acestuia, şi 

anume a punctului 9
1
, alin. 3 („monitorizează şi evaluează realizarea politicilor în domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU de către toate instituţiile abilitate, la toate nivelurile administraţiei 

publice, precum şi de către OI, ONG cu activităţi în domeniu”), cum ar fi: 

- procesele-verbale şi hotărârile emise de către CN CTFU în urma şedinţelor organizate pe 

parcursul fiecărui an, la care s-au discutat subiecte, cum ar fi: prezentarea Raportului 

Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane (lansat la 19 iulie 2013)21, prezentarea 

recomandărilor din Blocul 3, punctul 1b privind prevenirea şi combaterea TFU din Raportul de 

implementare a Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize pentru RM, prezentarea 

domeniilor specifice de cooperare a Guvernului RM în prevenirea şi combaterea TFU cu implicarea 

CoE etc.  

- rapoartele naţionale anuale în domeniul prevenirii şi combaterii TFU. 

 - colectarea informaţiilor primare furnizate de către APC, APL, ONG, şi OI prin 

intermediul unei fişe de raportare ce reprezintă: 

 informaţii privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a TFU, conform 

prevederilor şi responsabilităţilor divizate în Planul naţional pentru fiecare an în 

parte22. 

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

suplimentar Planului naţional pentru fiecare an în parte. 

 

- colectarea informaţiilor secundare obţinute în baza: 

 rezultatelor şedinţelor bilaterale şi multilaterale cu actorii antitrafic; 

 rapoartelor asupra meselor rotunde naţionale şi internaţionale; 

 statistica obţinută de către SP. 

În vederea deţinerii unor date statistice corelate la nivel naţional, care să permită crearea unei imagini 

concludente asupra fenomenului TFU şi considerând recomandările organismelor internaţionale23, SP 

cu suportul OIM în RM24, a iniţiat procedura de armonizare a datelor, care vine să fortifice atribuţia 

SP de a colecta date25. În acest sens, au fost elaborate şi pilotate 6 formulare26. Trei formulare 

cuprind toate etapele procesului penal şi datele statistice au fost furnizate de către PG27, care depune 

eforturi maxime în vederea completării calitative a formularelor respective. MAI (CCTP) şi MMPSF 

au oferit informaţii cu privire la victimele TFU în baza a 2 formulare, iar MJ (Departamentul 

Instituţii Penitenciare) a oferit informaţii despre persoanele care îşi ispăşesc pedeapsa pentru 

comiterea TFU în baza unui alt formular. Datele formularelor sunt stocate într-un program electronic 

utilizându-se informaţia după necesitate.  

                                                        
20

 http://antitrafic.gov.md/lib.php?l=ro&idc=30 
21

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/index.htm 

 
23

Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Republic of  RM 

(GRETA Report), pag. 19, Strasbourg, 22 February 2012.  Trafficking in Persons Report, U.S. Departmant of  State Publication, June 2012. 
24

Resurse financiare oferite de Biroul pentru Afaceri Internationale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii din cadrul Departamentului de 

Stat al SUA. 
25

„Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea TFU şi a Regulamentului Comitetului naţional”. 
26

Program computerizat (http://www.un.md/tenders/2012/11_IOM/index.shtml) 
27

Secţia combaterea TFU din cadrul PG 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2013/index.htm
http://www.un.md/tenders/2012/11_IOM/index.shtml
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În pofida deficienţelor încă existente acest exerciţiu s-a dovedit a fi util, iar continuitatea lui se 

impune drept obligatorie, deoarece datele furnizate de către participanţi servesc punct de reper în 

procesul de raportare. 

 

Concomitent de către CCTP: 

-  a fost efectuată o analiză per ansamblu privind necesităţile informaţionale pentru evaluarea 

dimensiunii şi profilului fenomenului TFU;  

- a fost desfăşurat un studiu privind mecanismele existente de colectare a datelor în domeniu şi 

identificării oportunităţilor de perfecţionare a sistemului de colectare, stocare şi analiză a datelor. În 

acest sens, a fost identificat sistemul informaţional integral al MAI (SII) drept platformă naţională de 

acumulare şi depozitare a datelor şi informaţiilor în domeniu; 

- a fost efectuată analiza compatibilităţii parametrilor Bazei de Date „Registrul Informaţiei 

Criminalistice şi Criminologice” din cadrul SII cu parametrii de analiză a fenomenului TFU şi 

elaborată lista indicatorilor suplimentari necesari, conform cărora să fie posibilă colectarea, stocarea 

şi analiza datelor dezagregate după mai multe criterii: vârstă, gen, forma traficului, ţara, şi anumite 

aspecte din modus operandi. 

Cu suportul Serviciului tehnologii informaţionale al MAI au fost efectuate lucrări pentru ajustarea 

bazei de date a SII la indicatorii specifici traficului de persoane elaboraţi. La moment , baza este în 

proces de pilotare urmând să permită furnizarea datelor sintetice către SP al CN CTFU pentru a fi 

procesate de rând cu datele furnizate de către MMPSF privind asistenţa şi protecţia victimelor şi 

elaborării rapoartelor naţionale complexe.  

Drept rezultat al ajustării şi verificării eficienţei bazei de date, la finele semestrului I al anului 2013 a 

fost elaborat un raport pilot privind analiza strategică a fenomenului TFU, care a avut drept scop pe 

de o parte, scoaterea în evidenţă pe de o parte a naturii şi tendinţelor fenomenului TFU, iar pe de altă 

parte, furnizarea informaţiilor privind posibilele puncte forte şi slabe ale principalilor actori implicaţi 

în prevenirea, combaterea şi acordarea asistenţei necesare victimelor TFU. Raportul, de asemenea, a 

servit ca bază pentru perfecţionarea sistemului de colectare şi analiză a datelor. Astfel, un al doilea 

Raport pilot de analiză pentru o perioadă de 12 luni a anului 2013 va fi realizat în primul semestru al 

anului 2014. 

În martie-aprilie 2013 în cadrul Proiectului “Lupta împotriva traficului de fiinţe umane –Etapa 1 

(THB/IF/1)”, finanţat de către Comisia Europeană şi implementat de către ICMPD în Azerbaidjan, 

Bosnia şi Herţegovina, RM şi Turcia, expertul CI ”La Strada” a elaborat Raportul de evaluare a 

situaţiei curente cu privire la Sistemul de colectare a datelor în domeniul antitrafic în RM. Raportul 

conţine datele despre baza legislativă şi instituţonală din domeniu, descrierea bazelor de date 

existente ale actorilor antitrafic, precum şi recomandările pentru organele de decizie. 

În martie 2014, în cadrul Proiectului sus menţionat, de către 2 experţi independenţi au fost elaborate 

pentru SP: 

1. Lista lacunelor şi necesităţilor în scopul perfecţionării sistemului de date statistice din 

domeniul prevenirii şi combaterii TFU gestionat de către SP al CN CTFU. 

2. Practicile şi procedurile utilizate de către SP al CN CTFU în colectarea, procesarea şi 

depozitarea informaţiilor şi datelor statistice din domeniul prevenirii combaterii TFU.  

3. Conceptul Procedurii de monitorizare şi evaluare antitrafic gestionat de către SP al CN 

CTFU, cu recomanadarea elaborării a trei chestionare armonizate: unul pentru aplicarea la nivel 

naţional, unul la nivel local şi unul pentru ONG-ri. 

Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru 2014-2016 

prevede la acest capitol: 

 Perfecţionarea programului computerizat al SP prin automatizarea proceselor de colectare a 

datelor statistice privind TFU. 

 Îmbunătăţirea mecanismului de colectare a datelor despre fenomenul TFU şi combaterea 

acestui fenomen. 
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 Elaborarea şi implementarea sistemului informaţional privind informarea imediată despre 

cazurile de TFU identificate în străinătate. 

4. Further, GRETA considers that the Moldovan authorities hould conduct and support research on 

THB, in particular for the purpose of labour exploitation, within the Republic of Moldova, child 

trafficking and trafficking for the removal of organs. The results of the research should be used as 

a source of information for future policy measures in the field of action against human trafficking. 

(GRETA consideră că autorităţile RM ar trebui să efectueze şi să ofere sprijin pentru cercetări în 

domeniul traficului de fiinţe umane, în special exploatarea prin muncă în Republica Moldova, 

traficul de copii şi traficul pentru prelevare de organe. Rezultatele cercetărilor trebuie sa fie sursă 

de informaţii pentru politicile în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane) 

 

E de menţionat că comunitatea antitrafic prin intermediul parteneriatelor create între organizaţiile 

guvernamentale şi cele neguvernamentale, precum şi cu suportul evaluatorilor externi a realizat 

următoarele cercetări şi studii:  

- Raportul ”Cartografierea situaţiei curente din RM în domeniul victimizării copilului prin 

abuz şi exploatare sexuală”, 2012, elaborat cu suportul UNICEF în RM. 

- Studiul de fezabilitate „Drepturi, restabilire şi redresare: Compensare pentru persoanele 

traficate din RM” cu suportul metodologic al OIM în RM şi financiar al Departamentului de 

Stat SUA. 

- Studiul privind „Influenţa politicii RM din domeniul contracarării TFU asupra drepturilor 

persoanelor traficate” realizat de către CI ”La Strada”, cu susţinerea financiară a 

Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Danemarcei. 

- Studiul “Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul RM”, la iniţiativa 

CNPAC, 2013. 

- Studiul sociologic privind impactul campaniei „Protejează-mă! Eu sunt mic!”, 2013, la 

iniţiativa CNPAC. 

-  Raportul de evaluare 2013 a UNODC în contextul implementării proiectului „Consolidarea 

capacităţilor organelor de drept în combaterea TFU în Europa de Sud-Est, cu precădere 

pentru RM”.  

- Raportul de evaluare 2013 în contextul implementării proiectului „Consolidarea 

capacităţilor organelor de drept în combaterea TFU în Europa de Sud- Est, cu precădere 

pentru RM”. 

- Raportul de evaluare a situaţiei curente cu privire la Sistemul de colectare a datelor în 

domeniul antitrafic în RM elaborat în contextul implementării proiectului ”Combaterea 

traficului de fiinţe umane – Faza 1 (THB/IFS/1) )”, finanţat de către Comisia Europeană şi 

implementat în Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, RM şi Turcia de ICMPD în cooperare 

cu Expertiza Internaţională Franceză şi Fundaţia Internaţională de Administrare a Politicilor 

Publice din Spania, urmare a misiunii de evaluare din 18-19 aprilie 2013.  

-  Al 5-lea Raport de Progres al Comisiei Europene privind implementarea Planului de Actiuni 

RM-UE privind liberalizarea regimului de vize. 

- Raportul „Evaluarea riscurilor migraţionale şi criminalităţii transfrontaliere care conţine şi 

analiza strategică privind TFU conform datelor acumulate pe parcursul primului semestru al 

anului 2013”. 

- Studiul cu privire la evaluarea cadrului normativ şi a practicilor în domeniul justiţiei pentru 

copii în RM, martie 2014, elaborat cu suportul UNICEF în RM. 

- Cercetarea privind evaluarea necesităţilor în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie, elaborat de către Brigitt Haller, cu susţinerea OSCE în RM, 2013. 

În perioada anului 2013 CNPAC a editat şi distribuit Broşura „Munca în adolescenţă”, publicaţie 

pentru profesionişti (pedagogi, psihologi, inspectori de muncă, patroni de întreprinderi, 

reprezentanţi APL, asistenţi sociali etc.). Broşura este un instrument de ghidare/ informare a 
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copiilor porniţi să efectueze diferite munci, dar şi de prevenire a implicării copiilor în munci 

grele şi periculoase28.  

International co-operation/ Cooperarea internaţională 

5. GRETA considers that the Moldovan authorities should enhance international co-operation in 

the criminal and non-criminal fields by concluding agreements with countries where Moldovan 

nationals are trafficked to (GRETA consideră că autorităţile RM trebuie să consolideze cooperarea 

internaţională în domeniul penal şi non-penal prin încheierea acordurilor cu ţările în care cetăţenii 

Republicii Moldova sunt traficaţi) 

La 5-6 decembrie 2013, la Chişinău, UNODC în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea reacţiei justiţiei 

penale la TFU în Europa de Sud-Est, cu accent pe RM", în parteneriat cu Guvernul RM a organizat 

Conferinţa Regională „Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de fenomenul TFU în Europa de 

Sud-Est – Combaterea abuzului prin intermediul Internetului şi consolidarea schimbului 

transfrontalier de informaţii operative”. 

 

Conferinţa regională, cu accent geografic asupra regiunii Europei de Sud-Est, a avut scopul de a 

discuta modalităţile de ameliorare a reacţiilor coordonate la cele mai recente tendinţe ale TFU prin 

abordarea modului disponibil de funcţionare (modus operandi) şi de a consolida cooperarea dintre 

instituţiile naţionale şi internaţionale anti-trafic prin: 

- analize operative în materie penală; 

- echipe comune de investigaţie, campanii de sensibilizare cu privire la abuzul de tehnologii online; 

- mecanisme de cooperare între toate instituţiile în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor TFU, 

inclusiv copii, printr-o abordare bazată pe drepturile omului; 

- examinarea modurilor în care Internetul este utilizat de persoanele implicate în trafic; 

- schimbul de bune practici privind modalităţile depăşirii provocărilor existente; 

- consolidarea cooperării transnaţionale între agenţiile de aplicare a legii cu privire la chestiuni ce ţin 

de protecţie şi urmărire penală. 

Totodată, conferinţa şi-a propus ameliorarea cooperării regionale formale şi informale între 

mecanismele de coordonare existente la nivel naţional şi instituţiile judiciare penale competente din 

RM şi alte ţări din regiunea ESE şi UE. În acest scop, experţii naţionali, precum şi reprezentanţii 

organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale şi regionale au făcut schimb de experienţă şi de bune 

practici în utilizarea eficientă a mecanismelor formale şi informale de cooperare internaţională în 

domeniul aplicării legii. 

La Conferinţă au participat: Domnul Nicolas LE COZ – Preşedintele Grupului de Experţi al 

Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane; Doamna Joy 

NGOZY EZEILO – Raportor Special al ONU pentru combaterea TFU, precum şi experţi naţionali şi 

alţi specialişti din peste 15 ţări.  

MAEIE a iniţiat consultări consulare cu Emiratele Arabe Unite, planificate a avea loc în semestrul II 

al anului 2014. 

Totodată, urmare a deschiderii Ambasadei RM la Doha procesul de consultare şi intervenţie pe lângă 

autorităţile din regiune a fost facilitat.  

Unul dintre subiectele de importanţă sporită este consolidarea prezenţei consulare a RM în Nordul 

Italiei. Astfel, în noiembrie 2013 a fost deschis Consulatul General al RM la Milano şi Consulatul 

RM la Padova. Având în vedere faptul că cel mai mare număr de cetăţeni ai RM sunt stabiliţi în 

nordul Italiei, aceste misiuni oferă accesul la serviciile consulare celor peste 106,000 de cetăţeni ai 
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 http://issuu.com/adelinas/docs/brosura_munca_in_adolescenta?e=6696510/2321272 

http://issuu.com/adelinas/docs/brosura_munca_in_adolescenta?e=6696510/2321272
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RM stabiliţi în această parte a ţării, din totalul de 147,519 domiciliaţi oficial pe întreg teritoriul 

Italiei. 

De asemenea, misini diplomatice au fost deschise în ţările, unde există un număr considerabil de 

cetăţeni ai RM, precum Regatul Ţărilor de Jos, Statul Qatar şi Canada. 

Acordurile de cooperare între RM şi statele membre ale UE în domeniul integrării europene, prevăd 

cooperarea şi preluarea experienţei, inclusiv în domeniul de prevenire şi combatere a fenomenului de 

TFU. 

În contextul reformei MAI pentru îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti internaţionale în cadrul IGP a 

fost instituit Centrul pentru cooperare poliţienească internaţională, care întruneşte în sine Interpol, 

Europol şi Centrul virtual SELEC/ GUAM şi are drept misiune de bază facilitarea schimbului de 

informaţii la nivel internaţional în domeniul poliţienesc precum şi facilitarea cooperării interstatale în 

domeniul combaterii criminalităţii. 

 

În urma primei runde de negocieri pe marginea Acordului de cooperare Operaţională şi Strategică 

dintre RM şi Oficiul European de Poliţie, a fost agreat proiectul final al Acrodului care a fost remis 

pentru avizare inter-departamentală. Semnarea acestuia se preconizează până la sfârşitul anului 2014. 

 

De asemenea, RM este parte la un şir de acte internaţionale care reglementează cooperarea 

internaţională în domeniul penal şi combaterii criminalităţii cum ar fi: Convenţia Europeană de 

asistenţă juridică în materie penală, 20 aprilie 1959, Strasbourg; Convenţia statelor membre ale CSI 

cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, 22.01.1993, 

Minsk; Acordul de colaborare ale Ministerelor Afacerilor Interne ale statelor membre ale CSI în 

domeniu combaterii criminalităţii, 24.04.1992, Alma Ata; Convenţia de cooperare poliţienească 

pentru Europa de Sud-Est (Republica Albania, Bosnia şi Hertegovina, Republica Macedonia, RM, 

România şi Uniunea Statala Serbia şi Muntenegru). Schimbul de informaţii operative, comisiile 

rogatorii internaţionale şi investigaţiile în cadrul echipelor comune se realizează în baza acestora. 

Awareness raising and education/ Sensibilizare şi educaţie 

6. GRETA considers that the Moldovan authorities should continue their efforts to raise the 

awareness of the general public concerning THB. In parallel to this, the authorities should take 

steps to design and implement tailor-made preventive measures for groups particularly vulnerable 

to THB with a view to informing them in a convincing manner about the dangers of trafficking. 

Awareness-raising campaigns, education in schools and training of relevant professionals should 

aim at promoting gender equality and eradicating gender-based violence and the stigmatisation of 

victims of trafficking (Campaniile de sensibilizare, educaţia în şcoli şi pregătirea de specialitate a 

profesioniştilor ar trebui să aibă drept scop promovarea egalităţii de gen, combaterea violenţei 

bazate pe gen şi stigmatizarea victimelor TFU) 

În vederea sensibilizării şi educaţiei publicului larg cea mai de anvergură acţiune realizată în anul 

2013 ţine de lansarea site-ului www.antitrafic.gov.md. De asemenea,  SP a oferit o abordare inedită 

în implementarea subcapitolului în cauză din Planul naţional prin desfăşurarea Campaniei Naţionale 

”Săptămâna AntiTrafic” în anul 2012 (pentru prima dată) şi apoi în anul 2013, care a cuprins un 

spectru larg de acţiuni în vederea prevenirii TFU, cum ar fi: lecţii publice, mese rotunde, difuzarea 

spoturilor de informare şi sensibilizare, difuzarea filmelor, expoziţii de fotografii, emisiuni TV. Două 

instrumente lansate în cadrul Campaniei Naţionale „Săptămâna antitrafic” a fost prezentarea filmului 

„Calea ruşinii” pentru 350 de spectatori de către CI „La Strada” în parteneriat cu SP, precum şi 

Teatrul Forum cu genericul "Acţionează în scenă pentru securitate în viaţă", realizat de către A.O. 

„Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, din or Bălţi, promovat şi susţinut de către SP. Spectacolul a avut 

loc în mun.Chişinău şi în raioanele: Donduşeni/ Ţaul, Drochia, Soroca, Orhei, Bălţi, şi Ungheni.  

http://www.antitrafic.gov.md/
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În decursul anului 2013, au fost desfăşurate multiple acţiuni de informare şi comunicare privind 

liberalizarea regimului de vize în cadrul cărora s-a discutat inclusiv despre combaterea şi prevenirea 

fenomenului de TFU. 

Angajaţii MAI, în comun cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de profil, au organizat şi 

desfăşurat, în perioada 2012 – 2013, peste 80 seminare informative în cadrul instituţiilor de 

învăţământ din ţară. 

APL de comun cu CI „La Strada” în perioada martie – iunie 2013 au organizat campania de 

sensibilizare „Orice persoană traficată are dreptul să fie protejată”. Scopul acestei campanii a fost de 

a informa publicul larg şi persoanele traficate despre oportunităţile de protecţie legală în cazurile de 

trafic şi exploatare. În cadrul campaniei au fost mediatizate 2 spoturi video care reflectă tendinţele 

noi în cazul victimelor TFU femei şi bărbaţi şi organizate debrifing-uri în raionele Şoldăneşti, 

Nisporeni, Călăraşi, Hînceşti, Căuşeni şi Teleneşti, pentru 164 specialişti, reprezentanţi ai APL, 

serviciile de asistenţă socială şi reprezentanţi ai organelor de drept din aceste raioane. În cadrul 

acestei campanii a fost promovată linia fierbinte 0800 77777 în calitate de instrument de acces la 

asistenţă şi protecţie pentru victimele TFU, precum şi încurajarea adresărilor către organele de drept, 

inclusiv prin oferirea asistenţei juridice victimelor TFU, în special copiilor. 

În scopul stabilirii parteneriatului pentru eficientizarea funcţionării Liniei Fierbinţi Naţionale în 

vederea informării populaţiei cu privire la aspectele ce ţin de migraţie, la 7 februarie 2013 CI „La 

Strada” a semnat un memorandum de colaborare cu CCTP.  

Totodată, pe parcursul semestrului II al anului 2013, prin intermediul liniei fierbinţi din cadrul 

CCTP, au fost recepţionate 10 informaţii referitoare la infracţiuni, care au fost înregistrate în 

Registrul de evidenţă a înştiinţărilor referitoare la infracţiuni şi evidenţe „R-2”. În urma examinării 

informaţiilor parvenite în 4 cazuri au fost emise încheieri, 2 informaţii au fost remise conform 

competenţei, 3 informaţii sunt în proces de examinare, iar în baza uneia a fost pornită o cauză penală.  

La Linia Fierbinte 0800 77777 au fost recepţionate peste 5100 de apeluri. Din numărul total de 

apeluri circa 4400 sunt apeluri de informare a populaţiei despre pericolul şi consecinţele fenomenului 

TFU cu scop de prevenire a situaţiilor de exploatare şi peste 300 apeluri SOS de la victimele/ victime 

prezumate ale traficului. 

SP în colaborare cu CI ”La Strada” au desfăşurat mai multe activităţi ce au avut drept scop 

promovarea unui Internet mai sigur pentru copii, astfel prevenind abuzul şi exploatarea copiilor în 

mediul on-line. 

La rândul său, MS pe parcursul anului 2013 a desfăşurat 10 consfătuiri în domeniul sănătăţii 

reproducerii, cu participarea lucrătorilor medicali din cadrul cabinetelor de sănătate a reproducerii şi 

Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor. În cadrul şedinţelor au fost abordate un şir de subiecte ce 

ţin de sănătatea reproductivă, inclusiv TFU şi pericolul social al acestui fenomen, precum şi a 

problemelor conexe. Informaţia respectivă a fost diseminată populaţiei prin intermediul lucrătorilor 

medicali din subdiviziunile aferente. 

MEd prin intermediul voluntarilor CI „La Strada” au desfăşurat în instituţiile de învăţământ din 

republică 13 seminare pentru 690 persoane (665 elevi şi 25 pedagogi) privind TFU şi pericolul social 

al acestui fenomen.  

A fost editat şi distribuit leafletul „Cuvintele grele rănesc” în cadrul campaniei organizate de către 

CNPAC cu acelaşi nume care a demarat la 5 octombrie 2013. Leafletul este o sursă de informare 

pentru părinţi, explicându-le cum ar putea să evite abuzul emoţional al adolescenţilor29.  
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 http://www.cnpac.org.md/files/Poster/poster_cretin.JPG 
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Informaţiile privind prevenirea şi combaterea TFU sunt periodic plasate pe reţelele de socializare de 

către MAEIE, precum şi pe paginile electronice oficiale ale ministerului, misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare. De asemenea, pe aceste pagini electronice au fost plasate banere ale site-ului 

www.antitrafic.gov.md.  

În perioada de referinţă, la nivelul învăţământului general, au fost organizate peste 1100 de 

evenimente şi cca. 2100 de activităţi extracurriculare cu tematica prevenirii şi combaterii TFU. 

Ţinând cont de caracterul ciclic în desfăşurarea procesului educaţional, obligativitatea disciplinelor 

Educaţie civică şi Dirigenţie, precum şi obligativitatea de realizare a planurilor de activităţi 

educative, toţi elevii, inclusiv din instituţiile rezidenţiale au fost incluşi în activităţi curriculare şi 

extracurriculare cu privire la informarea acestora despre pericolele asociate TFU. 

În instituţiile de învăţământ general, prevenirea TFU se realizează prin Curricula, atât la disciplinele 

obligatorii (,,Educaţie civică’’, ,,Dirigenţie’’ etc.), cât şi în cadrul disciplinelor opţionale ,,Educaţia 

pentru viaţa de familie’’, ,,Educaţia pentru drepturile omului’’ etc., care contribuie, în mod direct sau 

indirect, la prevenirea TFU. 

 

În colaborare cu partenerii sociali, instituţiile din învăţământul preuniversitar au realizat diverse 

activităţi curriculare şi extracurriculare cu tematica anti-trafic: 

          - au fost raportate cca. 20 000 de ore academice alocate disciplinelor de Educaţie civică şi 

Dirigenţie cu subiectele în cauză şi peste 3200 de activităţi extracurriculare cu implicarea a cca. 85 

000 de elevi; 

         - asociaţiile părinteşti au fost implicate atât în organizarea întâlnirilor tematice cu părinţii, cât şi 

în activităţile cu elevii. 

 

Implementarea programelor interactive de prevenire a TFU în instituţiile de învăţământ secundar 

profesional şi mediu de specialitate s-au realizat prin diverse activităţi: 

1) Activităţi de predare-învăţare la orele de dirigenţie, în cadrul disciplinei obligatorie Educaţia 

civică; prin abordare transdisciplinară; 

 2) Activităţi extracurriculare – organizarea de cursuri, seminare, mese rotunde cu tematica 

prevenirii pericolelor asociate TFU, cu participarea profesorilor, diriginţilor, părinţilor, 

psihopedagogilor; desfăşurarea proiectelor de informare-educare-comunicare cu privire la pericolele 

asociate TFU; elaborarea materialelor informative/ educative cu privire la prevenirea TFU (ziare de 

perete, pliante, afişe şi broşuri etc.). 

 

În perioada 2012-2013 în instituţiile de învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate, 

care includ 41 de colegii de stat şi 4 colegii private şi 67 de instituţii de învăţământ secundar 

profesional, au fost coordonate şi realizate următoarele activităţi: 

1. Masa rotundă „ Ce este TFU?”, în 9 colegii şi 35 ŞP, cu participarea a 680 elevi; 

2. Ore de dirigenţie: „Locul şi rolul tineretului în prevenirea şi combaterea TFU”, în 19 colegii şi 21 

ŞP, cu participarea a 3200 de elevi; „TC – cel mai sinistru gen de crimă”, în 19 colegii şi 15 ŞP, cu 

participarea a 2300 elevi; „Cum pot opri un traficant şi cum pot fi de ajutor în contracararea 

traficului”, în 11 colegii şi 27 ŞP, cu participarea a 1080 de elevi; „Viaţa este una, nu rata şansa de a 

respira libertatea”, în 12 colegii şi 9 ŞP, cu participarea a 700 de elevi; 

3. Training „Cadrul legislativ naţional şi internaţional în vederea combaterii TFU ”, în 22 colegii şi 

45 ŞP, cu participarea a 5200 de elevi; 

4. Consiliul Profesoral „Soluţionarea problemelor ce ţin de TFU prin intermediul disciplinelor 

predate”, în 5 colegii şi 3 ŞP, cu participarea a 480 de cadre didactice; 

5. Seminar „Protecţia şi asistenţa victimelor TFU”, în 11 colegii şi 24 ŞP, cu participarea a 1170 de 

elevi;  

6. Adunări cu părinţii „Locul şi rolul familiei în prevenirea şi combaterea TFU”, în 22 colegii şi 19 

ŞP, cu participarea a 2340 de părinţi; 

7. Vizionarea spectacolului „La vita e dolce”, 11 colegii şi 9 ŞP, cu participarea a 850 de elevi.  

 

http://www.antitrafic.gov.md/
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În semestru II al anului 2013, în instituţiile de învăţământ secundar profesional şi mediu de 

specialitate au fost coordonate şi realizate următoarele activităţi: 

- masă rotundă „TFU – o violare gravă a drepturilor omului”, în 11 colegii, cu participarea a cca. 

305 de elevi; 

- ore de dirigenţie: „Rolul celor tineri în prevenirea şi combaterea TFU”, în 3 colegii şi 35 de 

instituţii de învăţământ secundar profesional, cu participarea a cca. 5000 de elevi; „Prevenirea şi 

combaterea celei mai sinistre crime-TC’’ în 5 colegii şi 17 instituţii de învăţământ secundar 

profesional, cu participarea a cca. 2500 de elevi; „Opreşte traficantul!”, în 10 colegii şi 31 de 

instituţii de învăţământ secundar profesional, cu participarea a cca. 2100 de elevi; „Viaţa este una, nu 

rata şansa de a respira libertatea”, în 9 colegii şi 14 instituţii de învăţământ secundar profesional, cu 

participarea a cca. 1000 de elevi; 

- seminar „Cadrul legislativ naţional şi internaţional în vederea combaterii TFU”, în 19 colegii şi 

23 de instituţii de învăţământ secundar profesional, cu participarea a cca. 900 de elevi; 

- şedinţe ale Consiliului Profesoral cu genericul „Soluţionarea problemelor ce ţin TFU prin 

intermediul disciplinelor predate”, în 8 colegii şi 5 instituţii de învăţământ secundar profesional, cu 

participarea a cca. 320 de cadre didactice;  

- seminar „Protecţia şi asistenţa victimelor TFU”, în 8 colegii şi 23 de instituţii de învăţământ 

secundar profesional, cu participarea a cca.1070 de elevi;  

- adunări cu părinţii „Rolul familiei în prevenirea şi combaterea TFU”, în 16 colegii şi 21 de 

instituţii de învăţământ secundar profesional, cu participarea a cca. 2340 de părinţi; 

- întâlniri cu colaboratorii Centrului de combatere a TFU de pe lângă SP, în 19 colegii şi 31de 

instituţii de învăţământ secundar profesional. 

 

Pe parcursul anului 2014 implementarea programelor interactive de prevenire a TFU în instituţiile de 

învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate s-a realizat prin diverse activităţi la orele 

de dirigenţie (1 oră/ săptămână), în cadrul disciplinii obligatorii Educaţia civică (1 oră/ săptămână) şi 

prin activităţi extracurriculare cu tematica prevenirii pericolelor asociate TFU (cursuri, seminare, 

mese rotunde) cu participarea profesorilor, profesorilor-diriginţi, părinţilor, psihopedagogilor. 

Totodată, s-au desfăşurat proiecte de informare-educare-comunicare cu privire la pericolele asociate 

TFU, s-au elaborat materialele informative/ educative cu privire la prevenirea TFU (ziare de perete, 

pliante, afişe şi broşuri). 

 

În anul 2013 în instituţiile de învăţământ superior au fost coordonate şi realizate următoarele 

activităţi, privind prevenirea şi combaterea TFU: 

- campanii de informare a studenţilor despre pericolele şi urmările TFU, în 30 de universităţi, 

cu participarea a cca 30,0 mii de studenţi; 

- şedinţe de lucru lunare cu studenţii, monitorizate de către curatorii grupelor academice şi 

cadrele didactice, în USM, cu participarea a cca 1000 de studenţi; 

- mese rotunde ,,Indiferenţa în societatea actuală’’ şi ,,Valorile şi conceptele esenţiale ale 

societăţii moderne’’, la Academia de Studii Economice, Catedra de Limbi Moderne aplicate, 

cu participarea reprezentanţilor grupelor academice; 

- întâlniri cu reprezentanţii organelor de drept, la Universitatea de Stat din Taraclia, cu 

participarea administraţiei universităţii şi a studenţilor; 

- seminar ,,Femeia informată – nu poate fi traficată’’, la Universitatea de Stat din Tiraspol,  

Clubul de dezbateri, care întruneşte studenţi de la toate facultăţile; 

- la ore extracurriculare, prin intermediul examinării suplimentare la disciplinele Bazele 

statului, dreptului şi a Legislaţiei muncii, a prevederilor stipulate în Declaraţia universală a 

drepturilor omului, Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, 

Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale, culturale, Curtea Europeană pentru 

drepturile omului, Carta Socială europeană; 

- adunări anuale cu părinţii despre pericolul TFU şi al altor forme de exploatare a omului, în 30 

de universităţi. 

 

În incinta bibliotecilor universitare au fost amenajate standuri de carte şi de publicaţii, materiale 

informative privind cadrul juridic naţional de prevenire şi combatere a TFU.  



 

26 
 

 

În general, în toate instituţiile de învăţământ superior se organizează ore tematice publice, ateliere de 

lucru, ore extracurriculare cu tematica în cauză. Sunt organizate activităţi anti-trafic, publicaţii 

universitare periodice, traininguri, concursuri, confecţionate modele de tricouri tematice, elaborate 

gazete de perete etc. 

 

În Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru perioada 2014-

2016 este prevăzut un compartimnent aparte ”Sensibilizarea şi educaţia publicului larg”, care se 

prevede a fi implementat printr-o serie de activităţi. 

Social, economic and other initiatives for groups vulnerable to THB/Iniţiative economice, 

sociale sau de altă natură pentru grupurile vulnerabile ale traficului de fiinţe umane 

7. GRETA urges the Moldovan authorities to strengthen the aspect of prevention through 

social and economic empowerment measures for groups vulnerable to THB. Such measures 

should be based on the identified root causes of THB (economic and social conditions, poverty, 

inadequate education, absence of employment opportunities, etc.) and should aim to decrease and 

ultimately eliminate these causes (GRETA îndeamnă autorităţile moldoveneşti să fortifice 

prevenirea TFU prin măsurile de abilitare economică pentru grupurile vulnerabile la TFU. Astfel 

de măsuri ar trebui să fie bazate pe identificarea cauzelor traficului de fiinţe umane (condiţii 

economice şi sociale, sărăcia, educaţie inadecvată, lipsa oportunităţilor de angajare, etc) şi ar trebui 

să aibă drept scop descreşterea şi eliminarea în cele din urmă a acestor cauze) 

Ţinând cont de faptul că una din cauzele TFU o constituie situaţia social economică a populaţiei, 

precum şi şansele, şi posibilităţile limitate de a se realiza în cadrul ţării, pe parcursul anilor 2012, 

2013 şi 2014 (I trimestru) ME prin intermediul ODIMM au dezvoltat o serie de programe economice 

menite să asigure prevenirea TFU, prin investiţii mici şi mijlocii. Astfel, în perioada dată, au fost 

obţinute următoarele rezultate: 

 

1. Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program destinat antreprenorilor de orice 

vârstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi 

sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii 

proprii. 

 

În perioada de raportare în cadrul Programului GEA au fost instruite 4429 persoane, în cadrul a 

148 cursuri de instruire. Din numărul total de instruiţi 2220 au fost femei (50%). 
Indicatori 2012 2013 2014 

Cursuri instruire 57 91 - 

Persoane instruite, 

inclusiv femei 

1732 

737 

2697 

1483 

- 

Localităţi 14 25 - 

 

2. Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) este un program 

destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte 

abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul 

agriculturii sau producerii, creând astfel noi locuri de muncă. 

 

În cadrul PNAET au fost organizate 51 cursuri de instruire în cadrul cărora au fost instruiţi 1409 

tineri, inclusiv 705 femei. 

Indicatori 2012 2013 I trim, 2014 

Cursuri instruire 20 26 5 

Persoane instruite, 

inclusiv femei 

577 

266 

680 

374 

152 

65 
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3. Programul-pilot de atragere a remitenţelor în economie “PARE 1+1” este destinat 

lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în 

lansarea sau extinderea propriei afaceri. Obiectivul Programului reprezintă mobilizarea resurselor 

umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii. 

 

În cadrul „PARE 1+1” au fost organizate 40 cursuri de instruire antreprenorială, la care au 

participat 474 migranţi şi rudele de gradul I ale acestora. 

 

În cadrul componentei „Finanţarea afacerilor/Regula 1+1”, au fost depuse 488 de proiecte 

investiţionale, planificate a fi efectuate de către lucrătorii migranţi şi/ sau rudele acestora. Urmare 

analizei şi evaluării tuturor cererilor de finanţare, au fost acceptate spre finanţare, în limita 

resurselor financiare disponibile, 370 de idei de afaceri, respectiv au fost încheiate contracte de 

finanţare nerambursabilă în sumă de cca 69 mil. lei. 

 

 Indicatori 
18.10.10-

31.12.10 

01.01.11-

31.12.11 

01.01.12-

31.12.12 

01.01.13 – 

31.12.13 

 

I trim 2014 
TOTAL 

(18.10.10-

31.03.2014) 

Nr. Cererilor de instruire 40 240 99 323 228 930 

Nr. Cursurilor de instruire 1 12 5 15 7 40 

Nr. Persoanelor instruite 20 215 101 260 151 747 

Nr. Cererilor de finanţare 10 89 148 184 57 488 

Nr. Contractelor încheiate 0 73 69 171 57 370 

Femei antreprenori - 23 13 47 11 94 

% Femei antreprenori - 31.5% 18.8% 27.4% 20% 25% 

Tineri antreprenori - 23 24 

103, inclusiv 

66 pana la 

30 ani şi  

  37 – intre 

31-35 ani 

35 

185 

% Tineri antreprenori - 31.5% 34.7% 60.2% 61% 50% 

Suma granturilor acceptate, 

c/f contractelor (mil. lei) 
- 13,14 12,57 32,0 

10,97 
68,68 

 

 

4. Incubatoarele de afaceri 

ODIMM pe parcursul anilor 2011-2013, în parteneriat cu ME, administraţia publică locală, cu 

suportul financiar al Uniunii Europene, în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport 

Sectorial ,,Stimularea Economică în Zonele Rurale” a creat incubatoare active în raioanele: Ştefan 

Vodă; Leova; Rezina; Sîngerei; Dubăsari (s. Coşniţa). Concomitent, începând cu anul 2009 îşi 

desfăşoară activitatea Incubatorul de afaceri de la Soroca. ODIMM coordonează activitatea 

incubatoarelor menţionate. 

 

În cadrul celor 6 incubatoare active sunt incubate 85 companii, care generează cumulativ 371 locuri 

de muncă, inclusiv 197 pentru femei, având tendinţa de extindere a procesului de producere şi 

acordare a serviciilor, majorarea cifrei de afaceri şi generarea de locuri noi de muncă. Menţionăm că 

incubatoarele din r. Sîngerei şi r. Dubăsari (s.Coşniţa) au fost deschise în anul 2013 şi se află în 

primul an de activitate. În anul 2014 se planifică deschiderea altor 2 incubatoare: Nisporeni şi 

Ceadîr-Lunga. 

 

ANOFM, de asemenea, întreprinde măsuri întru modernizarea şi dezvoltarea canalelor sale de 

comunicare (pagina web, portalul www.angajat.md), ce asigură informarea grupurilor ţintă despre 

cadrul normativ şi legislativ din domeniul ocupării forţei de muncă, serviciile prestate, 

implementarea practicilor şi desfăşurarea activităţilor cu caracter public pentru beneficiarii Legii nr. 
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102/200330. Canalele de informare menţionate, permit accesarea on-line a informaţiilor referitoare la 

serviciile de ocupare şi posibilităţile de angajare în RM. Aceste canale de informare pot fi accesate şi 

de persoanele aflate peste hotare, care doresc sa se întoarcă în ţară.  

 

Una din măsurile de prevenire a TFU implementate de ANOFM constă în informarea şi consultarea 

persoanelor prin intermediul Centrului de Apel - Piaţa Muncii. Acesta este un serviciu de informare 

destinat atât cetăţenilor din ţară, cât şi de peste hotare, care oferă un pachet standard de informaţii 

despre piaţa muncii, servicii destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi 

angajatorilor. 

 

Cele mai frecvente apeluri solicită informaţii privind locurile de muncă libere, pe profesii concrete, 

modalitatea de înregistrare la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, informaţii privind măsurile 

de protecţie socială în caz de disponibilizare; informaţii privind locuri de muncă în ţările UE, 

modalitatea de plecare la muncă peste hotare. Serviciile Centrelor de informare şi a Centrului de apel 

- Piaţa Muncii sunt gratuite. Pe parcursul anului 2013, Centrul de Apel – Piaţa Muncii a răspuns la 

6731 apeluri, inclusiv 12 primite de peste hotare, furnizând astfel prin intermediul liniei fierbinţi un 

pachet standard de informaţii ce ţin de piaţa muncii. În aceeaşi perioadă au fost oferite de către 

specialiştii Centrului 42 răspunsuri la solicitări parvenite prin intermediul skype şi 66 răspunsuri la e-

mail. 

 

Cu toate că RM depune eforturi în vederea realizării măsurilor de abilitare economică pentru 

grupurile vulnerabile, totuşi, la momentul de faţă nu toţi cetăţenii RM utilizează oportunităţile 

respective. Ţinând cont de faptul că în această situaţie, o parte dintre aceştea pleacă peste hotarele 

ţării, Guvernul RM în vederea asigurării unui proces de angajare legal, echitabil, transparent şi bine-

informat pentru cetăţenii RM încheie acorduri de colaborare cu privire la angajarea temporară a 

cetăţenilor RM în afara ţării, astfel: 

 

La 6 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Acordul între Guvernul RM şi Guvernul Statului Israel cu 

privire la angajarea temporară a lucrătorilor din RM în domeniul construcţiilor din Statul Israel şi 

Protocolul de implementare pentru Acordul menţionat. Pe parcursul anului 2013 au fost angajate în 

total 217 de persoane cu sprijinul ANOFM şi cu suportul logistic la CI ”La Strada”. În conţinutul 

acordurilor respective sunt prevăzute clauze care stipulează că cetăţenii RM angajaţi pe teritoriul 

altor state, se vor bucura de aceleaşi drepturi şi protecţie ca şi lucrătorii naţionali ai ţării angajatoare, 

inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi drepturile fundamentale ale lucrătorilor, în 

conformitate cu legislaţia ţării angajatoare. 

 

Prevederea de bază al Acordului bilateral moldo-italian şi a Protocolului de implementare constă în 

oferirea posibilităţii cetăţenilor RM de a studia limba italiană cu oportunităţi ulterioare de angajare. 

În anul 2013 au fost realizate cursuri (în mun. Chişinău, mun. Bălţi şi r. Floreşti) de către 4 companii 

de angajare din Italia, cu o durată de 1,5 luni, pentru un număr de 294 persoane din RM. Beneficiarii 

proiectului urmează a fi introduşi într-o bază de date a Ministerului Muncii, Politicilor Sociale din 

Italia, drept potenţiali candidaţi la contractare cu scop de muncă pe teritoriul Italiei în condiţiile 

apariţiei locurilor vacante corespunzătoare calificării şi/ sau abilităţilor beneficiarilor acestor cursuri. 
 
Planul naţional privind ocuparea forţei de muncă pentru 2014-2016 prevede:  

Colaborarea cu ONG-le de profil în vederea diseminării informaţiei prin intermediul 
agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă despre pericolele TFU. 

Creşterea ratei de participare a copiilor romi, în special a fetelor rome, în sistemul educaţional 
preşcolar şi preuniversitar. 

Identificarea copiilor romi care nu frecventează grădiniţa şi şcoala în mod regulat. 
Dezvoltarea reţelei de centre comunitare/ servicii de sănătate mintală la nivel de raion. 
Dezvoltarea serviciilor de sănătate prietenoasă tinerilor. 

                                                        
30

Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  
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Dezvoltarea serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru copii, (secţie mamă- copil, serviciul 
„Respiro”). 

Implementarea programului de instruire continuă “Gestiunea eficientă a afacerii”. 
Implementarea Programului-pilot de atragere a remitenţelor în economie (PARE 1+1). 
Organizarea activităţilor de timp liber (dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi prevenirea 

riscurilor sociale) pentru copiii din instituţiile rezidenţiale şi semenii lor. 
Sprijin şi asistenţă pentru adolescenţi, absolvenţi ai gimnaziilor internat în continuarea 

studiilor profesionale şi angajarea în câmpul muncii (potenţiale victime ale TFU). 
Implementarea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, componenta 

instruire. 
Acordarea serviciilor de mediere a muncii în scopul încadrării sau reîncadrării în muncă a 

victimelor TFU aflate în căutarea unui loc de muncă. 
Acordarea serviciilor de orientare şi formare profesională, corelate la necesităţile pieţii 

muncii, conform legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă în vigoare. 
Acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională în scopul sporirii şanselor de 

integrare profesională a victimelor TFU. 
Acordarea protecţiei sociale în caz de şomaj în conformitate cu legislaţia în vigoare în 

domeniul ocupării forţei de muncă. 
 

A fost adoptată de către Parlamentul RM Legea nr. 270 din 07.11.2013 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care prevede şi modificarea art. 168. Munca forţată, Codul Penal31 

al RM, prin care se stipulează că: 

”(1) Obţinerea muncii de la o persoană împotriva voinţei ei, prin constrângere sau înşelăciune, dacă 

această acţiune nu întruneşte elementele TFU sau ale TC, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani. 

(2) Aceeaşi acţiune săvârşită: 

 a) asupra a două sau mai multor persoane; 

 b) asupra unui copil cu capacitate de muncă sau a unei femei gravide; 

 c) de două sau mai multe persoane;  

 d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de 

demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional 

 se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de 

a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, 

în mărime de la 1000 la 2500 de unităţi convenţionale32 cu privarea de dreptul de a exercita o anumită 

activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. 

 (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2): 

 a) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; 

 b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori cu decesul victimei, 

 se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 

1500 la 3000 de unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.”  

8. GRETA also urges the Moldovan authorities to ensure the registration of all children at birth as 

a prevention measure against trafficking (GRETA îndeamnă autorităţile moldoveneşti să 

înregistreze toate persoanele la naştere ca măsură de prevenire a TFU) 

În scopul executării prevederilor art. VII alin. (3) din Legea nr.187 din 11 iulie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative a fost aprobată HG nr. 125 din 18.02.2013 "Pentru 

aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor RM".   

La eliberarea actelor de identitate persoanele minore şi cele plasate sub tutelă sau curatelă se 

identifică de către reprezentantul legal în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depuse în scris în 

faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Întreprinderea de Stat “CRIS “Registru” sau de 

către Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale RM.   

 

                                                        
31

Legea nr. 270 din  07.11.2013 
32

Unitatea convenţională de amendă este egală cu 20 de lei. Codul Penal, art.64 (2)  



 

30 
 

Copiii rămaşi fără ocrotirea părintească sau aflaţi la întreţinerea statului se identifică, corespunzător, 

de autoritatea tutelară sau de administraţia instituţiei respective conform normelor legale.  

Declaraţia privind înregistrarea naşterii poate fi depusă: 

 la Oficiul stare civilă  în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul 

părinţii copilului; 

 la primăria localităţii în raza căreia s-a produs naşterea sau îşi au domiciliul părinţii copilului; 

 la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale RM în cazul cînd naşterea s-a produs peste 

hotarele ţării. 

Începând cu anul 2008, certificatul de naştere al copilului poate fi obţinut până la momentul 

externării din instituţia medicală
33

. În acest caz se apelează la Biroul specializat de înregistrare a 

actelor de stare civilă din cadrul instituţiilor medico-sanitare în care s-a produs naşterea. 

Persoanele care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării la Oficiile stării civile nu au 

fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul 

declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei) sau a solicitantului şi a 

unei rude de gradul I-III. În asemenea cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte 

documente justificative, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de 

stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, 

certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea 

identităţii persoanei. 

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de 

autorităţile altui stat, acest act este echivalent cu declaraţia soţului (soţiei) sau rudei de gradul I-III a 

solicitantului. 

Începând cu 1 ianuarie 2012, cetăţenii moldoveni care locuiesc în străinătate pot depune cereri la 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale RM pentru obţinerea şi a unui paşaport biometric. 

Toate ambasadele şi consulatele RM peste hotare, fără excepţii, au fost dotate cu echipamente 

speciale pentru colectarea datelor biometrice de la solicitanţi. Noul paşaport biometric este în 

conformitate cu standardele OACI şi conţine un număr de caracteristici de securitate recomandate de 

OACI 9. 

 
În vederea asigurării realizării prevederilor Convenţiei privind reducerea cazurilor de apatridie din 

1961 de la New York, art. 32 din Convenţia privind statutul apatrizilor din 1954 şi art. 34 din 

Convenţia privind statutul refugiaţilor din 1951, la care RM a aderat, prin Legea nr. 24 din 13 martie 

2014 au fost aprobate amendamentele la Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 6 

iunie 2000. Potrivit acestor amendamente:  

- Începând cu data de 5 iulie 2014, se va simplifica procedura de obţinere a cetăţeniei RM pentru 

cetăţenii străini, prin excluderea restricţiei de renunţare la cetăţenia altui stat. 

 

- A fost atribuită o semnificaţie mai largă noţiunii de ,,domiciliul legal şi obişnuit” prin precizarea că 

calitatea de cetăţean prin naturalizare se acordă celor ce ,,locuiesc cu titlul legal” pe teritoriul 

statului. Această precizare a fost necesară pentru a corespunde cu prevederile art. 6 din Convenţia 

europeană cu privire la cetăţenie din 1997. 

 

- De asemenea, pe lângă categoriile de apatrizi şi refugiaţi, a fost acordat dreptul beneficiarilor de 

azil politic de a dobândi cetăţenia RM prin naturalizare, cu condiţia respectării cerinţei de şedere 

legală şi continuă timp de 8 ani pe teritoriul ţării. 
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 Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr. 114/476 din 12.12.2008 

http://www.stare-civila.gov.md/pages/subdiviziuni-osc
http://www.mfa.gov.md/misiunile-diplomatice-oficiile-consulare/


 

31 
 

- Pentru stabilirea mecanismului de când începe să curgă termenul de naturalizare pentru străinii care 

aplică la cetăţenia RM prin naturalizare, Legea a fost completată cu prevederea care indică că 

termenul de şedere legală şi continuă se calculează de la data autorizării de către autorităţile RM a 

şederii acestuia pe teritoriul ţării.  

 

- Data autorizării şederii se consideră data eliberării de către autorităţile competente a documentului 

care confirmă dreptul de şedere al străinului pe teritoriul RM. Dovada şederii legale şi continue se 

face prin prezentarea documentelor oficiale, eliberate de autorităţile competente ale RM sau în baza 

informaţiei din Registrul de stat al populaţiei. 

 9. Further, GRETA urges the Moldovan authorities to take steps to secure the registration of 

all persons from vulnerable groups for social services, both as a prevention measure and in order to 

avoid re-trafficking (GRETA îndeamnă autorităţile moldoveneşti să întreprindă acţiuni pentru 

înregistrarea tuturor persoanelor vulnerabile pentru accesul la servicii sociale, ca măsură de prevenire 

a TFU şi pentru evitarea retraficării) 

Serviciul de asistenţă comunitară34 care funcţionează la nivelul fiecărui raion îşi are drept obiective 

identificarea persoanelor în situaţie de dificultate şi facilitarea accesului acestora la prestaţii şi 

servicii sociale, precum şi mobilizarea comunităţii în vederea preveniriri şi soluţionării situaţiilor de 

dificultate. 

La fel, în cadrul MMPSF este în plină derulare proiectul ”Aplicaţie software pentru automatizarea 

sistemului informaţional "Asistenţă Socială" ”. Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea, 

instalarea şi obţinerea unui sistem operaţional sigur, asigurarea serviciilor de garanţie pentru 

utilizarea tehnologiilor moderne în vederea dezvoltării unei aplicaţii software pentru sistemul 

informaţional pentru domeniul asistenţă socială ce include prestaţii de asistenţă socială şi servicii 

sociale.  

Potrivit obiectivelor specifice Sistemul Informaţional Automatizat ”Asistenţă Socială” (SAAIS) va 

îndeplini mai multe sarcini printre care: asigurarea unui instrument de lucru pentru asistenţii sociali, 

integrarea surselor indispensabile de informaţie conexe gestionării, analizei şi planificării sistemului 

de asistenţă socială, asigurarea informaţiei în formă de rapoarte pentru utilizatori, evidenţa datelor 

referitoare la solicitanţi şi beneficiari de asistenţă socială, înregistrarea cererilor pentru acordarea 

ajutorului social sau serviciilor sociale publice sau private, asigurarea vizualizării informaţiei stocate. 

Dezvoltarea SAAIS este parte a proiectului Consolidarea Eficacităţii Reţelei de Asistenţă Socială 

implementat de către MMPSF cu susţinerea Băncii Mondiale. De asemenea, sistemul va permite 

interogarea selectivă în scopul obţinerii informaţiilor necesare pentru elaborarea unei politici 

specifice. Adiţional sistemul va oferi tot pachetul de informaţii bugetare şi de evidenţă contabilă. 

În urma implementării proiectului, MMPSF îşi propune să dezvolte un sistem de îndemnizaţii băneşti 

mai bine direcţionat şi administrat, şi un sistem îmbunătăţit de protecţie socială. 

Border measures to prevent trafficking in human beings/Măsuri la frontieră în vederea prevenirii 

traficului de fiinţe umane 

10. GRETA considers that the Moldovan authorities should make further efforts to (GRETA 

consideră că autorităţile moldoveneşti trebuie să depună eforturi suplimentare pentru): 

- detect cases of THB in the context of border controls (depistarea cazurilor de TFU în cadrul 

controlului la frontieră) 

                                                        
34

 Ordinul Ministrul protecţiei sociale, familie şi copilului, nr.54 din 10 iunie 2009 
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În conformitate cu prevederile Legii cu privire la Poliţia de Frontieră nr. 215 din 28.12.2011, 

Serviciul Grăniceri al RM a fost reorganizat în Poliţia de Frontieră, care este un organ al 

administraţiei publice în subordinea MAI, preluând competenţe noi în domeniul combaterii 

criminalităţii transfrontaliere, urmăririi penale şi expertiza actelor de călătorie. 

Pe lângă atribuţiile Serviciului Grăniceri, Poliţia de Frontieră a preluat competenţe în domeniul 

combaterii criminalităţii transfrontaliere, urmăririi penale şi expertiza actelor de călătorie. 

În scopul eficientizării activităţii DPF privind identificarea cazurilor de TFU şi TC la frontieră, DPF 

s-a concentrat pe: 

- consolidarea capacitaţilor poliţiei de frontieră prin elaborarea modulelor de instruire în 

domeniu şi integrarea acestora în curricula Academiei de Poliţie şi a Colegiului naţional al poliţiei de 

frontieră; 

- semnarea acordului de cooperare cu CCTP pentru efectuarea schimbului de informaţii şi 

consolidarea analizei riscurilor şi integrării resurselor analitice în activitatea poliţiei de frontieră 

orientată la depistarea cazurilor. Acordul, de asemenea prevede organizarea operaţiunilor comune în 

scopul prevenirii şi combaterii TFU la frontieră.  

Optimizarea cooperării cu Misiunea EUBAM în vedera consolidării capacităţii de identificare şi 

dezvoltare procedurală operaţională standrad privind identificarea cazurilor şi lucrului cu victimele la 

frontieră.  

Menţionăm că MAEIE, cu suportul Misiunii OIM în RM, a lansat modulul „Titlul de călătorie” a 

sistemului informaţional „Consul”. Acest sistem informaţional, începând cu luna august 2013, 

posedă o funcţionalitate care, în cazul eliberării titlurilor de călătorie pentru victimele TFU, 

generează automat notificări instituţiilor naţionale competente (MAI şi MMPSF).  

 - introduce a checklist to identify potential trafficking-related  risks during the visa 

application system (introducerea unei liste de verificare în cadrul sistemului de aplicare la vize 

pentru identificarea riscurilor potenţiale legate de traficul de fiinţe umane) 

MAEIE, în comun cu Misiunea OIM în RM, CI„La Strada” şi SP, a organizat, două instruiri35 pentru 

colaboratorii misiunilor diplomatice ale RM în străinătate în domeniul identificării victimelor TFU 

(02.07.2013 şi 12.12.2013). Prima instruire a fost destinată exclusiv diplomaţilor detaşaţi pentru a 

activa în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale RM peste hotare, iar a doua instruire 

a fost destinată colaboratorilor aparatului central al MAEIE.  

Discuţiile s-au axat pe rolul implicării misiunilor diplomatice în vederea identificării victimelor TFU, 

acordării asistenţei acestora, eventual, stoparea situaţiilor de acest gen, peste hotarele RM şi au fost 

precizate acţiunile aşteptate de către organele publice centrale de specialitate din partea 

colaboratorilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare la depistarea cazurilor de TFU.  

- provide employees of the Border Guard Service with training in order to increase their 

capacity to proactively detect cases of human trafficking (furnizarea angajaţilor Serviciului 

Grăniceri instruiri pentru creşterea capacităţii de identificare proactivă a cazurilor de TFU) 

Pe parcursul anului 2013, în cadrul DPF al MAI, au fost organizate seminare, traininguri, ateliere de 

lucru în domeniul combaterii TFU, totodată reprezentanţii DPF, au fost delegaţi pentru participare la 

mese rotunde, seminare desfăşurate în acest domeniu de către diferite organizaţii internaţionale. 
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În această ordine de idei evidenţiem următoarele: 

- la 18.04.2013, reprezentanţii DPF au participat la seminarul cu tema ”Evaluarea sistemelor 

de colectare, analiză şi schimb de date privind TFU în RM”, desfăşurat în cadrul proiectului 

”Combaterea traficului de fiinţe umane – Faza 1 (THB/IFS/1) )”, finanţat de către Comisia 

Europeană şi implementat în Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, RM şi Turcia de către ICMPD; 

- la 13.09.2013, reprezentantul DPF a participat la seminarul cu genericul „Drepturi, 

Restabilire, Recuperare: Compensarea Victimelor TFU în RM”, organizat SP al CN CTFU; 

- la 17.09.2013, conducătorii direcţiilor de investigaţii speciale şi urmărire penală a DPF au 

participat la întrevederea bilaterală cu reprezentanţii SP al CN CTFU în scopul elaborării noului Plan 

naţional pentru perioada 2014-2016; 

- la 4 octombrie 2013, în mun. Chişinău, poliţiştii de frontieră au participat la trainingul 

privind traficul de persoane şi gestionarea fluxurilor de migranţi, organizat de EUBAM; 

- la 1 noiembrie 2013, mun. Chişinău, reprezentanţii DPF au participat la şedinţa comună cu 

CCTP, în scopul optimizării activităţii ambelor instituţii; 

- în perioada de 08-14 decembrie 2013, reprezentanţii DPF, au participat la seminarul cu 

tematica „Combaterea TFU şi drepturile omului” care s-a desfăşurat în or. Minsk, Republica 

Belarusi; 

- în perioada 20-24 ianuarie 2014, în or. Chişinău, reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au 

participat la cursul de perfecţionare în domeniul TFU; 

- în perioada 02-04 aprilie 2014, în or Iaşi, România, un reprezentant al DPF a participat la 

cel de-al patrulea seminar dedicat pregătirii specialiştilor din România, Ucraina şi RM, care face 

parte din proiectul de cooperare transfrontalieră pentru prevenirea TFU. 

 

Identification of victims of trafficking in human beings/Identificarea victimelor traficului de 

fiinţe umane 

11. GRETA urges the Moldovan authorities to/GRETA îndeamnă autorităţile moldoveneşti să: 

-develop and implement further measures to identify victims of trafficking among 

vulnerable groups, including women from socially disadvantaged families, women 

subjected to domestic violence, young people leaving residential care institutions, as well 

as men in economically disadvantaged situation (să dezvolte şi să implementeze măsuri 

suplimentare pentru a identifica victimele TFU printre categoriile vulnerabile, inclusiv 

femei din familii social defavorizate, femei victime ale violenţei în familie, tiner din centre 

de plasament, precum şi bărbaţi economic defavorizaţi) 

Identificarea pro-activă a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU este extrem de importantă şi 

reprezintă un vector prioritar în sensul combaterii fenomenului TFU. Este un mijloc atât de prevenire 

a victimizării repetate a persoanelor care au fost traficate, cât şi de prevenire a fenomenului TFU prin 

acordarea asistenţei necesare potenţialelor victime. 

În vederea identificării pro-active a victimelor TFU cu suportul OIM şi CI „La Strada”a fost elaborat 

Ghidul cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, aprobat prin Ordinul 

Ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei, nr. 33 din 20 februarie 2012. Acest Ghid reprezintă 

un instrument operaţional care stabileşte modalitatea de intervenţie a reprezentanţilor autorităţilor 

publice centrale, autorităţilor publice locale, societăţii civile, organizaţiilor neguvernamentale, 

prestatorilor de servicii sociale, care au atribuţii în vederea prevenirii şi combaterii TFU. Ghidul 

menţionat stabileşte metodologia de identificare a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, 

procedurile de cooperare în format intersectorial şi are drept scop protejarea drepturilor şi intereselor 

legitime ale beneficiarilor.â 

În perioada anului 2013 la iniţiativa MAEIE, cu suportul Misiunii OIM în RM şi în parteneriat cu CI 

„La Strada” au fost organizate 2 sesiuni de instruire (7 iulie 2013 şi 12 decembrie 2013), în domeniul 

identificării şi referirii către asistenţă a victimelor şi potenţialelor victime a TFU. La sesiunile de 
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instruire au participat circa 50 de specialişti ai diferitor direcţii din cadrul MAEIE, care urmau a fi 

delegaţi în misiunile diplomatice şi consulare ale RM pe parcursul anilor 2013-2014. Un element 

specific al acestor instruiri, în comparaţie cu cele similare din anii precedenţi, a fost includerea în 

agendă a subiectului privind colaborarea misiunilor diplomatice şi consulare cu instituţiile 

specializate din ţara de destinaţie şi RM în domeniul adopţiei şi investigării cauzelor de TFU.  

Prin intermediul programelor oferite în cadrul Centrelor de asistenţă şi protecţie de asistenţă a 

victimelor TFU, organizaţiilor neguvernamentale de profil şi OI se oferă servicii de dezvoltare a 

potenţialului personal. Un exemplu pozitiv în acest sens, este Asociaţia Obştească «Insula 

Speranţelor» care are drept scop socializarea prin formare profesională: asistenţa adolescenţilor şi 

tinerilor din familii social-vulnerabile, orfanilor, victimelor TFU, persoanelor cu comportament 

deviant, ex-deţinuţilor, persoanelor cu dizabilităţi. Insula Speranţelor se ocupă de instruirea tinerilor 

din grupurile socialmente vulnerabile (orfani, orfani sociali). La finalizarea studiilor se acordă 

asistenţă la angajarea în câmpul muncii. Absolvenţii cursurilor «Insula Speranţelor» sunt solicitaţi pe 

piaţa forţei de muncă în RM, deoarece instruirea competitivă permite formarea cunoştinţelor, 

abilităţilor şi competenţelor profesionale, solicitate la locul de muncă în corespundere cu cerinţele 

angajatorilor, chiar şi în perioada de criză a economiei, când concurenţa forţei de muncă creşte în 

baza reducerii locurilor de muncă. 

Prin HG al RM nr.732 din 16.09.2013 în ţară activează Centrul Republican de Asistenţă 

Psihopedagogică şi 35 Servicii raionale/ municipale de asistenţă psihopedagogică care acordă 

asistenţă specialiştilor din cadrul serviciilor, cadrelor didactice şi de sprijin, psihologilor din cadrul 

instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar şi secundar general, altor specialişti implicaţi în procesul 

de incluziune educaţională, administraţiei publice locale, copiilor şi familiilor acestora. 

În vederea optimizării procesului de identificare a grupurilor de risc specifice TFU, CCTP şi-a 

perfecţionat mecanismul de colectare a datelor în domeniul de competenţă şi şi-a consolidat 

capacităţile de analiză. Ca rezultat, la finele anului 2013 a fost iniţiată elaborarea unui raport de 

analiză strategică a fenomenului în baza datelor acumulate pe parcursul întregului an. Acesta 

urmează să fie lansat la finele semestrului I, 2014. Raportul în cauză stă la baza elaborării profilurilor 

de risc specifice, care ulterior vor fi expediate tuturor actorilor cu atribuiţii în domeniul prevenirii şi 

combaterii TFU. 

HG al RM nr. 557 din 17.07.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea 

activităţii mediatorului comunitar reglementează modul de organizare şi exercitare a activităţii 

mediatorului comunitar din localităţile compact sau mixt populate de romi, responsabil de asigurarea 

eficientă a accesului beneficiarilor la servicii de asistenţă socială, educaţie, asistenţă medicală, 

încadrare în câmpul muncii, documentare, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai, alte servicii în caz de 

necesitate, prin comunicarea eficientă cu instituţiile de resort din localitate.  

-step up action to identify victims and potential victims of THB among children left without 

parental care, orphan children placed in institutions and any other categories of children 

susceptible to trafficking (să intensifice acţiuni pentru identificarea victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane în rândul copiilor fără ocrotire părintească, orfani 

plasaţi în instituţiile de stat, precum şi alte categorii de copii susceptibili traficului de 

persoane) 

În perioada 2011 – 2013 MMPSF, de comun cu Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Italiei şi 

OIM în RM au implementat proiectul „Abordarea efectelor negative ale migraţiei asupra minorilor şi 

familiilor rămase în ţară”. În cadrul proiectului, pe parcursul anului 2012 a fost realizat un studiu 

cantitativ pentru identificarea copiilor în dificultate, inclusiv a celor lăsaţi fără îngrijirea membrilor 

de familie plecaţi peste hotare, în rezultatul căruia a fost creată o bază electronică de date, 

dezagregată pe localităţi şi unităţi administrativ-teritoriale care conţine evaluările a peste 168 mii 

copii. Urmare a procesării electronice a chestionarelor:  

 168.081 – numărul total al copiilor chestionaţi din 65.534 gospodării casnice. 
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Din totalul gospodăriilor, 53% sunt cu un copil, 31% doi copii, 11% trei copii, 5% cu patru şi mai 

mulţi copii. 

 

Din numărul total 105.270 (62,6%) de copii sunt cu un părinte sau ambii părinţi sunt plecaţi peste 

hotare: 

 21 625 copii fără ambii părinţi – 20,5%; 

 53 695 copii cu tatăl plecat peste hotare – 51%; 

 29950 cu mama plecată peste hotare – 28,5%. 

Din totalul copiilor, 62 811 (37,4%) copii sunt în situaţie de dificultate. 

 

Din totalul copiilor chestionaţi:  

 56 448 copii locuiesc cu ambii părinţi, dintre care aproximativ 20 mii au experienţă 

migraţională; 

 61 mii copii locuiesc cu mama; 

 29 377 copii locuiesc cu buneii; 

 12 349 copii locuiesc cu tata; 

 5 297 copii locuiesc cu rudele de gr. III-IV; 

 2 010 copii locuiesc cu fraţi/ surori adulţi. 

 670 copii locuiesc cu persoane terţe; 

 374 copii locuiesc cu fraţi/ surori minori; 

 175 copii locuiesc singuri. 

În vederea optimizării procesului de identificare a grupurilor de risc specifice TFU, CCTP şi-a 

perfecţionat mecanismul de colectare a datelor în domeniul de competenţă şi şi-a consolidat 

capacităţile de analiză. Ca rezultat, la finele anului 2013 a fost iniţiată elaborarea unui raport de 

analiză strategică a fenomenului în baza datelor acumulate pe parcursul întregului an. Acesta 

urmează să fie lansat la finele semestrului I, 2014. Raportul în cauză stă la baza elaborării profilelor 

de risc privind copii, care ulterior vor fi expediate tuturor actorilor cu atribuiţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU, inclusiv poliţia din teritoriu şi poliţia de frontieră.  

- enhance efforts to identify victims of THB subjected to exploitation within Moldova 

(both Moldovan and foreign nationals) (să consolideze eforturile pentru identificarea 

victimelor traficului de fiinţe umane supuse exploatării în Republica Moldova (atât din RM, 

cât şi cetăţenii străini) 

Un instrument utilizat în acest sens îl constituie şi proiectul „Consolidarea capacităţii RM de 

gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul Parteneriatului de Mobilitate cu 

Uniunea Europeana”, în cadrul căruia a fost creat Sistemul Informaţional Automatizat „Evidenţa 

migraţiei forţei de muncă” (SIA „EMFM”), fiind unul din elementele, ce asigură evidenţa 

lucrătorilor migranţi în RM şi le oferă utilizatorilor posibilitatea înregistrării, stocării şi furnizării 

datelor privind migraţia de muncă în RM. În legătura cu elaborarea Sistemului Informaţional 

Automatizat „Evidenţa migraţiei forţei de muncă” (SIA „EMFM”), au fost făcute interacţiuni cu 

bazele de date ale MAI, Inspectoratului Fiscal, ÎS „CRIS „Registru” şi Poliţiei de Frontieră. 

În legătura cu elaborarea Sistemul Informaţional Automatizat „Evidenţa migraţiei forţei de muncă” 

(SIA „EMFM”), au fost efectuate interacţiuni cu bazele de date ale MAI, Inspectoratului Fiscal, ÎS 

„CRIS „Registru” şi Poliţiei de Frontieră. 

Prin Legea nr. 236 din 26.10.2012 au fost efectuate modificări la Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 

privind prevenirea şi combaterea TFU şi Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în 

RM în vederea reglementării mecanismului de acordare a permiselor de şedere pentru străinii victime 

ale TFU. 
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În contextul prevederilor art.20 din Legea nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi 

combaterea TFU a fost aprobată HG al RM nr. 210 din 24.03.2014 cu privire la acordarea înlesnirilor 

la eliberarea actelor de identitate în vederea acordării protecţiei şi asistenţei categoriei vizate de 

cetăţeni. Astfel, în lista beneficiarilor de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate şi a 

buletinului de identitate provizoriu au fost incluse şi victimele TFU. 

În iulie 2013 CCTP a semnat un acord de colaborare cu Inspectoratul de Stat al Muncii în vederea 

prevenirii şi identificării timpurii a cazurilor de TFU în scop de exploatare prin muncă şi a cazurilor 

de muncă forţată. În comun cu această instituţie vor fi organizate operaţiuni şi schimb de date în 

vederea prevenirii şi combaterii unor astfel de cazuri. La moment, se lucrează asupra perfecţionării 

cadrului de reglementare a activităţii Inspectoratului de Stat al Muncii care să permită realizarea 

eficientă a obiectivelor propuse. Optimizarea funcţionalităţii acestui acord este una din activităţile 

prevăzute în Planul de acţiuni pentru prevenirea şi combaterea TFU pentru anii 2014-2016.  

În anul 2013, a fost înregistrat un caz de TFU în care o victimă cetăţean al Libanului a fost 

exploatată pe teritoriul RM de către un compatriot. Persoana în cauză a solicitat azil în RM nefiind 

condiţionată de participarea în proces penal. 

În ce priveşte ţările de destinaţie, în anul 2013 constatăm că deşi dimensiunea geografică a 

infracţiunii de trafic este diferită, cea mai mare pondere – 94% - o deţin cazurile de TFU în 

exteriorul ţării, însă în comparaţie cu perioada analogică a anului trecut, traficul intern se află în 

uşoară creştere, cu o pondere de cca 6 % din numărul victimelor, comparativ cu 5 % în anul 2012. 

- provide regular training to members of the multidisciplinary teams, employees of the 

Border Guard Service, labour inspectors, social workers, staff of special institutions for 

children and other professions who may come into contact with victims of trafficking (să 

asigure instruirea continuă a membrilor echipelor multidisciplinare, angajaţi ai Serviciului 

Grăniceri, inspecţiilor de muncă, lucrătorilor sociali, personalului din instituţiile speciale 

pentru copii şi alte profesii care pot avea contact cu victimele traficului de fiinţe umane) 

 

Beneficiind de suportul partenerilor pe care MMPSF i-a avut în procesul de instruire a asistenţilor 

sociali, membrii EMT, inclusiv angajaţii CCTP din zona Nord, Sud, Centru a fost posibilă şi 

estimarea costurilor acestor instruiri pentru aproximativ 700 specialişti.  

 

În acest sens, considerăm că multiplicarea acestei bune practici către instituţiile responsabile de 

procesul de consolidare a capacităţilor specialiştilor ar fi unul necesar pentru acţiunile de viitor. 

Totodată acest exerciţiu oferă o imagine completă despre costurile ce necesită a fi justificate în 

Cadrul bugetar pe termen mediu.  

Tabelul 1.  

                                               Tipul şi numărul instruirilor desfăşurate de către MMPSF, 2013 
Organizaţia 

responsabilă  

    Parteneri  Activităţi realizate  Grupul-ţintă Resurse 

financiare 

alocate 

PSF 

În parteneriat cu 
Organizaţia 

Internaţională 

pentru Migraţie,  

pe platforme 

comune cu 

Asociaţia 

Obştească 

“Centrul de 

 

 

 

 

 

Seminare de instruire a membrilor EMT 

teritoriale la nivel raional şi comunitar.  

La nivel raional, în cadrul a 5 seminare au 
fost incluse suplimentar module cu referire la 

profilele psihologice ale bărbaţilor, femeilor 

şi copiilor - victime ale traficului de 

persoane, seminarele fiind organizate în 

următoarele raioane: 

Soroca (26-27.04.2013); 16961 MDL 

Membrii EMT 69900 Lei 
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Drept al 

Femeilor”. 

 

 

 

Agenţia 
Elveţiană pentru 

Dezvoltare şi 

Cooperare 

(SDC);  

Departamentul 
de Stat al SUA; 

Ministerul 
Afacerilor 

Externe din 

Danemarca; 

Crucea Roşie din 

Moldova.  

 

Leova (28-29.05.2013); 9237 MDL 

Rîşcani (15-16.10.2013); 15716.08 MDL 

Briceni (13-14.11.2013); 19500 MDL 

Ungheni (26-27.11.2013). 8486 MDL 

La nivel comunitar au fost organizate 8 

seminare de instruire pentru membrii EMT 

din satele şi comunele raioanelor: 

Comrat (19-21.02.2013);  27760 MDL 

Călăraşi (26-28.02.2013); 17199 MDL 

Chişinău (04-05.02.2013); 

Dubăsari (16.05.2013); 18096 MDL 

Ciadîr-Lunga (17.05.2013); 12900 MDL 

Orhei (22-23.05.2013); 23940 MDL 

Basarabeasca (24.05.2013) 19060 MDL 

Soroca (24-27.09.2013) 46185 MDL 

Membrii EMT 

din satele şi 

comunele 

raioanelor 

 

165140 lei 

 

MMPSF 

CAP 

 

 

În parteneriat şi 
cu susţinerea 

OIM 

5 ateliere de monitorizare a EMT raionale şi 

comunitare, cu implicarea formatorilor din 

cadrul Centrului de Asistenţă şi Protecţie a 

victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, 

mun. Chişinău.  

Ştefan-Vodă – 16.08.2013; 5755 MDL 

Căuşeni – 19.08.2013; 6400 MDL 

Cimişlia – 21.08.2013; 6843 MDL 

Orhei – 22.08.2013; 3603 MDL 

Criuleni – 23.08.2013. 6505 MDL 

EMT raionale 

şi comunitare 
29106 lei  

 

MMPSF 

CAP  

 

În parteneriat şi 
cu susţinerea 

OIM 

3şedinţe de monitorizare a EMT raionale: 

4 decembrie 2013: r. Sîngerei; r. Dubăsari; r. 
Floreşti. - 2675 MDL 

5 decembrie 2013:   r. Cantemir; r. Leova; r. 
Rezina. - 3200 MDL 

17 decembrie 2013: r. Hînceşti; r. Cimişlia; r. 

Căuşeni - 3000 MDL 

EMT raionale 8875 lei  

MMPSF  

Centrul pentru 

Combaterea 

Traficului de 

Persoane 

(CCTP) 

 

În parteneriat şi 
cu susţinerea 

OIM 

3 mese rotunde cu genericul ”Conlucrarea 

ofiţerilor de poliţie cu coordonatorii EMT 
raionale în cadrul SNR”, pentru EMT din 

zona Centru, Nord şi Sud.  

Scop: eficientizarea conlucrării ofiţerilor de 

poliţie de profil cu coordonatorii EMT:  

Zona Centru, 24 aprilie 2013: 3600 MDL 

Ofiţerii din 

cadrul Biroului 
Investigaţii 

«CENTRU» al 

CCTP.  

Ofiţerii din 
cadrul Biroului 

Investigaţii 

33872 lei 
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Raioanele: Dubăsari, Călăraşi, Orhei, 

Străşeni, Hînceşti, Nisporeni, Ialoveni şi 

Criuleni; 

Zona Nord, 13 decembrie 2013: 14372 MDL 

Raionale: Bălţi, Briceni, Donduşeni, Drochia, 
Edineţ, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, 

Soroca, Sîngerei, Teleneşti, Şoldăneşti, 

Rîşcani şi Rezina; 

Zona Sud, 20 decembrie 2013: 15900 MDL 

Raionale: Cahul, Basarabeasca, Cantemir, 
Căuşeni, Cimişlia, Ciadîr-Lunga, Comrat, 

Leova, Ştefan-Vodă, Taraclia şi Vulcăneşti; 

«NORD» al 

CCTP.  

Ofiţerii din 
cadrul Biroului 

Investigaţii 

«SUD» al 

CCTP. 

Coordonatorii 
EMT raionale 

În perioada 12-16 mai 2014, a avut loc iniţierea instruirilor din cadrul SNR pentru echipele 

multidisciplinare comunitare din raionul Hînceşti.  

Pe parcursul anului 2013 au fost organizate şi desfăşurate de către MS instruiri pentru lucrătorii 

medicali cu tematica: Protecţia şi asistenţa victimelor TFU şi violenţei în familie în cadrul SNR în 

următoarele teritorii administrative: mun. Chişinău, raioanele Comrat, Călăraşi, Dubăsari, Ceadîr 

Lunga, Orhei, Basarabeasca, Soroca. Instruirile lucrătorilor medicali în domeniul protecţiei şi 

asistenţei victimelor TFU şi violenţei în familie în cadrul SNR, au fost susţinute de OIM în RM, în 

parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie Moldova. În total au fost instruiţi medici/ lucrători medicali 

în număr de 433. 

De asemenea, responsabilii desemnaţi din cadrul MS, cu competenţe în elaborarea şi monitorizarea 

implementării politicii de prevenire şi combatere a TFU, în perioada 07 – 08 noiembrie 2013 au 

participat la instruirea privind abordarea combaterii TFU prin prisma respectării drepturilor omului 

în contextul elaborării Planului naţional pentru perioada 2014-2016.  

Activităţile de revizuire şi adaptare a programelor de formare continuă, realizate sub egida 

Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, poartă un caracter continuu, inclusiv privind problemele de 

prevenire a TFU, exploatării muncii copiilor, violenţei în familie, abandonului şcolar, educaţiei 

pentru sănătate etc. 

În conformitate cu Ordinul Ministrului educaţiei nr. 975 din 03.12.2012 „Cu privire la aprobarea 

planurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere pentru anul 2013 în 

instituţiile abilitate de formarea continuă, în perioada de referinţă, au fost incluşi în formare 

următoarele categorii de cadre didactice care realizează conţinuturile ce vizează probleme 

educaţionale specifice prevenirii abuzului, neglijării, inclusiv, a TFU. 

                                                                                                                                            Tabel 2. 

                                     Numărul de specialişti instruiţi din cadrul instituţiilor de învăţământ 

 Categorii cadre didactice 

instruite 

        Anul 2012           Anul 2013 Anul 2014 (mai) 

Psihologi şcolari  

 

25 persoane 100  persoane 57 persoane 

Educaţia civică  

 

75 persoane 75 persoane 35 persoane 
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Asistenţă socială  

 

25 persoane 50 persoane 14 persoane 

Pedagogie socială  

 

25 persoane 75 persoane 38 persoane 

Educatori din şcolile internat  

 

25 persoane 25 persoane 15 persoane 

Directori adjuncţi pentru educaţie  50 persoane 50 persoane 20 persoane 

Total   225 persoane 375 persoane 179 persoane 

Direcţiile generale raionale/ municipale învăţământ, tineret şi sport au coordonat la nivel local 

procesul de formare vizând tematica de referinţă, elaborând la necesitate planuri de acţiuni, programe 

şi suporturi informative pentru cadrele implicate în procesul educaţional. Luând în considerare 

problemele educaţionale specifice şi asigurării incluziunii tuturor categoriilor de copii în programe 

de prevenire şi combatere a fenomenelor sociale distructive, instituţiile abilitate cu formarea 

profesională în colaborare cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului au 

realizat pentru cadrele didactice un şir de programe tematice de formare: Psihologi şcolari, Educaţia 

civică, Asistenţă socială, Pedagogie socială, Educatori din şcolile internat, Directori adjuncţi pentru 

educaţie, Praxiologia activităţii de dirigenţie, Managementul stresului, Educaţia incluzivă, 

Managementul parteneriatului „şcoală-familie-comunitate”, Profilaxia comportamentului deviant al 

elevului, Metode psiho-somatice de autoreglare, Psihoterapia narativă în consiliere etc.  

În perioada 2012-2013 specialiştii de la USM şi ai CI “La Strada” au elaborat curriculum pentru 

cursul opţional “Promovarea relaţiilor armonioase în perioada curtării”. Curriculum are valoare 

interdisciplinară, care poate fi predată în cadrul orelor de dirigenţie, educaţie civică sau curs opţional 

şi extradidactic. Curriculum a fost validat în cadrul a două ateliere consultative cu profesori cu 

experienţă de predare a disciplinei Educaţia civică din 7 raioane şi din mun. Chişinău. În baza 

curriculumului a fost elaborat un suport de curs.  

În iunie 2013, Consiliile Raionale Leova şi Orhei în parteneriat cu CNPAC au realizat 15 ateliere 

sectoriale de formare pentru membrii EMT din toate localităţile raioanelor respective în care a fost 

extins mecanismul intersectorial de cooperare. În cadrul atelierelor au fost instruiţi 338 specialişti 

privind aplicarea mecanismului: 17 reprezentanţi ai APL de nivelul I (14 dintre ei - primari), 81 

asistenţi sociali, 35 inspectori ai serviciului interacţiune comunitară, 125 lucrători ai instituţiilor 

medico-sanitare, 80 cadre didactice (directori educativi/ coordonatori ai acţiunilor de prevenire, 

identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare a copiilor). 

În perioada septembrie – noiembrie 2013, Consiliile Raionale Leova şi Orhei în parteneriat cu 

CNPAC au realizat 14 ateliere zonale de supervizare pentru echipele multidisciplinare din 10 

localităţi ale acestor raioane, în care a fost extins mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ai 

violenţei, neglijării, exploatării, traficului. În cadrul atelierelor, specialiştii au avut posibilitatea să 

facă schimb de experienţă privind rezultatele şi problemele identificate în cadrul aplicării 

mecanismului intersectorial şi să exerseze în echipă aplicarea procedurilor acestuia. La activităţile de 

supervizare au participat 263 specialişti din 63 localităţi: 54 reprezentanţi ai APL de nivelul I (22 

primari şi 32 secretari ai Consiliilor locale/ consilieri locali), 59 asistenţi sociali, 23 poliţişti, 37 

lucrători ai instituţiilor medico-sanitare, 85 cadre didactice (directori/ directori educativi/ 

coordonatori ai acţiunilor de prevenire, identificare, raportare şi referire a cazurilor de abuz, 

neglijare, exploatare a copiilor), 5 reprezentanţi ai altor instituţii / servicii (preoţi, psihologi, ONG). 

 

În Planul naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru 2014-2016 sunt 

planificate o serie de acţiuni specifice în acest sens.  
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- ensure that the multidisciplinary teams, local police officers, social workers and other 

relevant actors adopt a more proactive approach and increase their outreach work to identify 

victims and potential victims of trafficking (să asigure ca echipele multidisciplinare, ofiţerii 

locali de poliţie, asistenţii sociali şi alţi actori relevanţi să adopte o abordare mai proactivă şi 

să sporească activitatea lor de informare pentru identificarea victimelor şi a potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane) 

În anul 2013 au fost elaborate şi aprobate Regulamentul şi Standardele minime de calitate privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru copii, (ordinul MMPSF 

nr. 99/2013). 

Telefonul copilului se propune a fi un serviciu social cu specializare înaltă, care să presteze servicii 

gratuite copiilor şi părinţilor sau îngrijitorilor acestora. 

Serviciile oferite vor fi cele de consiliere psiho-emoţională, informare şi consultanţă în domeniul 

protecţiei copilului. De asemenea, acest serviciu va constitui un mecanism de informare pentru 

persoane terţe, care doresc să sesizeze un caz privind necesitatea asistenţei unui copil. În cadrul 

Centrului de Apel va fi creată Echipa Mobilă, responsabilă pentru instrumentarea cazurilor sesizate 

prin intermediul serviciului Telefonul Copilului, funcţional prin intermediul numărului unic 

116(XXX). Serviciul urmează a fi instituit în anul 2014 pentru care sunt planificate în bugetul de stat 

surse financiare în cuantum de 794,2 mii lei. 

Pe parcursul anului 2013 s-au desfăşurat 3 mese rotunde cu scopul consolidării capacităţilor 

coordonatorilor EMT raionale în contextul colaborării - identificării şi referirii reciproce şi 

necondiţionate a beneficiarilor şi includerii în procesul de identificare a victimelor TFU a ofiţerilor 

de poliţie din cadrul structurilor menţionate, etc. 

Experienţa CCTP şi a birourilor zonale privind analiza riscurilor, cooperarea cu serviciile sociale pe 

parcursul 2012-2013 sunt proiectate la nivel de inspectorate teritoriale prin perfecţionarea 

procedurilor operaţionale standard în identifiarea şi lucrul cu victimele, şi se regăsesc în Planul 

naţional pentru 2014-2016.   

În perioada 12-13 iunie 2013, a fost organizat atelierul de lucru internaţional, în comun cu proiectul 

EC/ISEC-Payoke, cu genericul ”Eforturi comune ale autorităţilor de poliţie şi sănătate din statele 

membre ale UE şi ţările terţe pentru combaterea şi prevenirea TFU, asistenţa şi protecţia victimelor”. 

În cadrul acestui atelier, au fost abordate mai multe subiecte, implicit cele ce ţin de profilul medical 

şi psihologic al victimelor TFU, femei, bărbaţi şi copii. 

-encourage NGOs to enhance their proactive involvement in the identification of victims 

and potential victims of trafficking (să încurajeze ONG-urile pentru a spori implicarea lor 

proactivă în identificarea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU) 

În perioada martie – octombrie 2012 CI „La Strada” a organizat campania de sensibilizare 

„Călătoreşte cu grijă, grijă pentru copii”. Scopul acestei campanii a fost de a promova un turism şi 

tehnologii informaţionale prietenoase copiilor din RM şi de a sensibiliza călătorii despre problema 

exploatării sexuale a copiilor.  

În cadrul campaniei au fost distribuite materiale informative, postere, de către companiile partenere, 

plasate la bordul aeronavelor gestionate de compania „Air Moldova” şi în sălile de aşteptare şi de 

sosire la Aeroportul Internaţional Chişinău, la ghişeele de vânzare a biletelor ale companiilor 

turistice, agenţiilor care au aderat la această iniţiativă.  
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IGP la 08.08.2013 a semnat un acord de colaborare cu CI „La Strada”, în baza căruia are loc 

schimbul de informaţii privind cazurile de TFU, tendiţele acestui fenomen. Pentru asigurarea unui 

mecanism eficient de conlucrare în domeniul identificării, protecţiei şi asistenţei victimelor TFU şi a 

infracţiunilor conexe a fost organizată o şedinţă comună în cadrul căreia s-a stabilit la nivel practic 

„obligaţiunile” fiecărei părţi şi mecanismul eficient de lucru.  

Circa 90 de seminare informative au desfăşurat educatorii Programului „De la egal la egal” în vara 

anului 2013 în mai toate taberele de vară din ţară. Peste 2000 de elevi şi educatori i-au avut ca 

oaspeţi şi parteneri de activităţi informative pe voluntarii CI „La Strada”, care, în cadrul campaniei 

naţionale cu genericul „Un Internet mai sigur pentru copiii din RM”, le-au vorbit celor care s-au 

odihnit în toate schimburile taberelor Dumbrava” (Voloviţa, Soroca), „Vifania” şi „Olimpiet” 

(Slobodca, Bălţi), „Dumbrava” (Bălţi), Mioriţa” şi „Andrieş” (Ivancea, Orhei), „Dumbrava” 

(Şoldăneşti), „Romantica” (Moscovei, Cahul) s.a. despre siguranţa navigării în spaţiul virtual. Iniţiată 

în parteneriat cu UNDOC, SP, MEd şi Centrul Naţional pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al 

MAI, în cadrul Programului susţinut de Uniunea Europeana „Consolidarea răspunsului justiţiei 

penale faţă de fenomenul TFU în Europa de Sud-Est, cu precădere în RM”. Campania are drept 

obiectiv informarea grupului ţintă (copii şi adolescenţi cu vârste între 10-17 ani) despre metodele de 

recrutare prin Internet, utilizate de traficanţi, precum şi despre metodele de manipulare ale acestora 

în mediul online, consilierea şi încurajarea raportării cazurilor de exploatare sexuală a copiilor, a 

abuzurilor online. 

 Tot în anul 2013 CI „La Strada” a iniţiat un portal interactiv www.SigurOnline.md, precum şi o 

campanie naţională de informare a copiilor despre avantajele Internetului, dar şi despre pericolele ce-

i pot pândi. 

Assistance to victims/Asistenţă victimelor 

12. GRETA urges the Moldovan authorities to take further legislative and practical measures 

aimed at providing all victims and potential victims of THB with adequate assistance and 

protection, and in particular to (GRETA consideră ca autorităţile moldoveneşti trebuie să 

întreprindă în continuare măsuri legislative şi practice menite să ofere tuturor victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane asistenţă adecvată şi protecţie, în special, 

pentru): 

- ensure that the multidisciplinary teams and public bodies involved in the implementation 

of victim assistance and protection measures have the necessary human and financial 

resources to ensure their unhindered and effective functioning (a asigura ca echipele 

multidisciplinare şi instituţiile publice implicate în punerea în aplicare a asistenţei victimelor 

şi a măsurilor de protecţie au resursele umane şi financiare necesare pentru a asigura 

funcţionarea lor eficientă)  

 

La nivel de cadru intituţional 

În urma reformei instituţionale a MAI din anul 2013, a fost creat Inspectoratul General al Poliţiei, în 

structura căruia se regăseşte CCTP. Această unitate şi-a păstrat mandatul şi atribuţiile cheie, fiindu-i 

păstrată structura multidisciplinară care încorporează ofiţeri de investigaţie, de urmărire penală, 

specialişti detaşaţi din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 

Serviciului Vamal şi Departamentului Poliţiei de Frontieră.  

Potrivit regulamentului intern CCTP are competenţă naţională în domeniul investigării şi 

documentării infracţiunilor de TFU şi cele conexe. 

Prin reforma MAI s-a demarat şi procesul de revizuire a mandatului CCTP în sensul mobilizării 

eforturilor la investigare şi documentare, în special a cazurilor organizate, complexe şi 

transfrontaliere de TFU, TC şi cele conexe. Astfel, eforturile de investigare a cazurilor de TFU şi 

http://siguronline.md/
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TC de către CCTP au sporit cu circa 50%, o pondere considerabilă, dintre acestea se referă la 

documentarea grupărilor criminale.  

Aceste rezultate au fost determinate prin întreprinderea următoarelor acţiuni:  

1. Monitorizara continuă a activităţii pe linie a inspectoratelor de poliţie teritoriale. 

2. Introducerea politicii de (pre)luare a cazurilor ţinând cont de caracterul organizat, complex şi 

transfrontalier al infracţiunilor de TFU şi a celor complexe. 

3. Dezvoltarea capacităţii de analiză critică a laturei criminale a fenomenului TFU, urmărirea 

tendinţelor noi şi integrării recursului analitic în procesul decizional.  

4. Instruirea continuă a angajaţilor.  

Din perspectiva durabilităţii rezultatelor, o astfel de strategie aleasă (privind orientarea resurselor 

CCTP spre documentarea în principal a infracţiunilor de TFU pe întreg teritoriu RM, în raport cu 

cele conexe de organizare a migraţiei ilegale şi proxenetism, precum şi asimilarea sau preluarea, 

după relevanţă, a cazurilor din teritoriu) a permis acumularea şi analiza mult mai calitativă a 

informaţiilor şi datelor privind crima dată, conturarea unui tablou mai clar privind caracterul 

organizat al fenomenului, fapt care la rândul său a servit bază pentru investigarea în complexitate a 

infracţiunilor şi pe final stabilirea şi reţinerea infractorilor prolifici. 

Statistic vorbind, în perioada anului 2013, au fost investigaţi 169/ 111 suspecţi (IGP vs CCTP), au 

fost identificate 233/ 110 victime (IGP vs CCTP) şi documentate 7 GCO (CCTP) din care 2 au fost 

anihilate prin stabilrea şi reţinerea tuturor membrilor grupării, inclusiv capii şi complicii de bază, 

precum şi referirea acestora justiţiei.  

Aceste rezultate au fost posibile de realizat graţie optimizării cooperării internaţionale poliţieneşti, 

inclusiv prin realizarea unui schimb de date, dar şi desfăşurarea operaţiunilor comune şi acordarea 

asistenţei reciproce în desfăşusrarea unor acţiuni procesuale. În mod special s-a colaborat cu SUA, 

Federaţia Rusă, Ucraina, Germania, România, iar prin platformele de cooperare poliţieneşti 

internaţionale - Interpol, SELEC, schimb de date cu Turcia şi Grecia s-a materializat prin reţinerea 

infractorilor şi identificării victimelor.  

 

La nivel de cadru legal naţional  

Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor în situaţie de risc şi a copiilor 

separaţi de părinţi, care a intrat în vigoare la 01 ianuarie 2014, prevede includerea specialistului 

pentru protecţia drepturilor copilului în structura autorităţilor publice locale, cu atribuţii de 

coordonare a procesului de monitorizare a situaţiei familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc şi a 

copiilor separaţi de părinţi, precum şi a coordonării procesului de analiză a situaţiei la nivel local în 

acest domeniu. 

HG al RM nr.228 din 28.03.2014 cu privire la Regulamentul de activitate a Echipelor 

multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului Naţional de Referire, a fost aprobată ca o necesitate 

determinată de lipsa unei reglementări juridice a activităţii reprezentanţilor din cadrul instituţiilor şi 

organizaţiilor descentralizate şi desconcentrate, participante la SNR, în calitate de instrument 

operaţional intersectorial. EMT este creată în scopul prevenirii şi combaterii TFU prin 

implementarea abordării sistemice a protecţiei şi asistenţei beneficiarilor SNR, respectând drepturile 

fundamentale ale omului în procesul de acordare a asistenţei victimelor sau potenţialelor victime ale 

TFU. 

În rezultatul îndeplinirii cu succes a tuturor condiţionalităţilor Planului de Acţiuni, a fost emis 

Regulamentul nr. 259/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului UE din 3 aprilie 2014 de 

modificare a Regulamentului 539/2001 privind abolirea regimului de vize pentru călătoriile de scurtă 

durată în spaţiul Schengen pentru cetăţenii RM, care a intrat în vigoare pe 28 aprilie 2014. Unele 

acţiuni din cadrul HG al RM nr. 463 vor fi incluse în Planul de acţiuni de implementare a Acordului 

de Asociere. 
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La nivel de resurse financiare  

Orice Plan naţional prevede resurse financiare atât din bugetul de stat, cât şi extra pentru acoperirea 

cheltuielilor legate de implementarea activităţilor prevăzute, cu remarca că raportarea financiară de 

către APL şi APC cu privire la evaluarea costurilor activităţilor realizate este încă insuficientă şi 

indicativă doar pe anumite segmente, şi fără o abordare completă. Aceasta atestă la prima vedere, că 

implementarea Planului naţional este încă în mare măsură dependentă de sursele din exterior, ceea 

ce, în principiu ar fi firesc pentru faza de implementare activă la care se află sistemul la moment. 

Acest fapt constituie un impediment în constituirea unui cadru general al cheltuielilor de către APC 

în scopul preluării financiare graduale a realizării Planului naţional din resursele financiare ale 

bugetului de stat.  

Pe parcursul anului 2013, pentru repatrierea victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, din Bugetul 

de Stat au fost cheltuite resurse financiare în mărime de 111,210 mii lei (în 2012 în jur de 60,0 mii 

lei). Pentru anul 2014 sunt prevăzute resurse financiare în cuantum de 600,0 mii lei  

Pentru întreţinerea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU din 

mun. Chişinău de către MMPSF în anul 2013 au fost fost cheltuite 1311,9 mii lei, iar în 2012 -1117,9 

mii lei. Pentru anul 2014 în bugetul de stat sunt planificate mijloace financiare în volum de 2865,8 

mii lei 

Totodată, pentru întreţinerea centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU în bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale pentru anul 2013 au fost utilizate mijloace financiare în volum total de 959,2 

mii lei pentru întreţinerea a 34 beneficiari (tutelaţi) în cadrul a 2 Centre de asistenţă şi protecţie a 

victimelor TFU (în raioanele Căuşeni şi Cahul), în anul 2012 au fost executate 823,5 mii lei. Pentru 

anul 2014 au fost aprobate mijloace financiare în volum total de 1073,3 mii lei. 

Totodată, pentru întreţinerea centrelor psihosociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie din 

bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013 au fost utilizate mijloace financiare în 

volum total de 2482,5 mii lei pentru întreţinerea a 88 beneficiari (tutelaţi) în cadrul a 5 Centre 

psihosociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie (în raioanele Căuşeni, Drochia, Hînceşti şi 

mun. Bălţi), iar în anul 2012 au fost cheltuite 222 9,8 mii lei. Pentru anul 2014 întru întreţinerea 

acestor centre au fost aprobate mijloace financiare în volum total de 2825,4 mii lei. 

Tabelul 3. 

Cheltuielile din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

 pentru protecţia socială a victimelor TFU 

nr./r Localitatea Nr.de locuri 

Bugetul de stat/mii lei 

Bugetul unităţilor 

administrativ-

teritoriale/mii lei 

Executat, pe anul 

2013  

Executat, pe anul 

2013    

Centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane ( tipul 453) 

1 Chişinău 24 1311.9   

2 Cahul 20   534.9 

3 Căşeni 14   424.3 

  Total:   1311.9 959.1 

Centre psihosociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie ( tipul 449) 

4 Bălţi 19   683.9 
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5 Căuşeni 19   739.9 

6 Drochia 30   582.4 

7 Hînceşti 18   476.3 

  Total:   0.0 2482.5 

Măsuri de protecţie şi asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane ( tipul 462) 

8     111.2   

  Total:   111.2   

Adiţional, putem menţiona şi serviciile de asistenţă şi protecţie din cadrul Centrelor de plasament şi 

reabilitare pentru copiii de vârstă fragedă, din mun. Chişinău şi Bălţi pentru potenţialele victime ale 

TFU, în vederea prevenirii fenomenului TFU.  

Tabelul 4.  

Întreţinerea Centrelor de plasament şi reabilitare pentru copii de vârstă fragedă,  

din mun. Chişinău şi Bălţi 
Instituţia  Bugetul de stat 

Planificat pe anul 2013 

(lei)  

Centrul de plasament şi reabilitare pentru copii de vîrstă 

fragedă, mun. Chişinău 

16 211 000 lei  

Centrul de plasament temporar şi reabilitare pentru copii, 

mun.Bălţi 

12 362 000 lei  

TOTAL 28 573 000MDL 

- provide training to all persons responsible for the provision of assistance and protection 

measures to victims of trafficking (a instrui toate persoanele responsabile de aplicarea măsurilor 

de protecţie pentru victimele TFU ) 

 

MS cu suportul ONG ”Medicii Lumii”, în anul 2012, a elaborat modulul pentru formarea 

personalului medical cu privire la identificarea şi asistenţa victimelor TFU. Aplicarea modulului 

respectiv va avea următoarele rezultate: 

 Personalul medical va poseda cunoştinţe despre fenomenul TFU, consecinţele asupra 

sănătăţii; 

 Personalul medical va intări capacităţile sale referitor la identificarea şi acordarea serviciilor 

medicale calitative victimelor TFU; 

 Personalul medical antrenat va promova informaţia colegilor săi din alte regiuni din aria de 

intervenţie a ONG ”Medicii Lumii”. 

În cadrul proiectului, susţinut de Uniunea Europeană şi implementat de ONG ”Medicii Lumii” 

„Promovarea drepturilor omului pentru victimele TFU în RM şi Transnistria prin asistenţă 

multidisciplinară şi prevenţie”, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2012 au fost efectuate 19 

formări cu participarea a 400 lucrători medicali şi paramedicali în asistenţa şi protecţia victimelor (în 

baza modulului pentru formarea personalului medical cu privire la identificarea şi asistenţa 

victimelor TFU şi în baza modulului Planificarea familială şi sănătatea reproducerii, organizate cu 

suportul UNFPA) din teritoriile mun. Bălţi, r. Glodeni, r. Sîngerei, r. Făleşti, r. Rîşcani şi r. Floreşti, 

or.Rîbniţa. 

 

În perioada anului 2012, MMPSF în parteneriat cu OIM în RM şi Centrul pentru Politici şi Analize 

în Sănătate, cu suportul Uniunii Europene şi Guvernului Regatului Danemarcei având scopul 
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consolidării capacităţilor EMT în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor şi a potenţialelor 

victime TFU, a desfăşurat instruirea a 130 specialişti din 5 raioane. Respectiv, în perioada iunie - 

septembrie 2012 au fost instruite următoarele EMT: 

 27-29 iunie - raionul Cahul (29 persoane). 

 5-6 iulie - raionul Ialoveni (27 persoane). 

 24-26 iulie - raionul Edineţ (23 persoane). 

 4-5 septembrie - raionul Ciadîr-Lunga (26 persoane). 

 6-7 septembrie - raionul Taraclia (25 persoane).  

În iunie 2012, MMPSF, în parteneriat cu OIM şi ONG ”Medicii Lumii” au organizat 4 ateliere 

regionale care au constituit o platformă pentru schimb de experienţă şi bune practici între specialiştii 

EMT raionale. Astfel, în aceste evenimente au fost antrenate atât 12 EMT (Bălţi, Floreşti, Rezina, 

Sîngerei, Făleşti, Soroca, Drochia, Donduşeni, Glodeni Ocniţa, Briceni, Rîşcani), cât şi partenerii 

locali activi în domeniul prevenirii şi combaterii TFU: ONG ”Stimul” din or. Ocniţa, Asociaţia 

Obştească ”Artemida” din or. Drochia, Centrul de Criză familială ”SOTIS” din mun. Bălţi. 

În perioada 21-23 februarie şi 25-27 aprilie 2012, MMPSF în parteneriat cu OIM şi Societatea de 

Cruce Roşie, în cadrul Proiectului „Fortificarea Mecanismelor naţionale pentru reabilitarea şi 

reintegrarea victimelor TFU în Belorusia, RM şi Ucraina” a organizat instruirea EMT comunitare în 

raioanele Teleneşti şi Glodeni (15 comunităţi în fiecare raion). Respectiv, au fost organizate 6 

instruiri de o zi, pentru 30 EMT comunitare formate din asistent social, medic, poliţist şi reprezentant 

Societatea de Cruce Roşie. În total au fost instruiţi 129 specialişti. 

La fel, în decursul anului 2012, cu suportul Departamentului de Stat al SUA, MMPSF în parteneriat 

cu OIM, a desfăşurat instruiri a EMT comunitare (asistent social, poliţist, medic), după cum 

urmează:  

 11-13 septembrie - raionul Orhei - 58 specialişti; 

 27 septembrie, 9 octombrie, 23 octombrie – raionul Criuleni - 78 specialişti; 

 24-26 septembrie - raionul Cimişlia - 74 specialişti; 

 10-12 octombrie - raionul Ştefan-Vodă - 63 specialişti; 

 24-26 octombrie - raionul Căuşeni - 75 specialişti. 

În RM a fost fortificată capacitatea furnizorilor de servicii din cadrul SNR: 100 de psihologi din 

comunităţile din Nordul ţării au fost instruiţi în domeniul consilierii psihologice şi despre metodele 

de terapie, traumele psihologice, terapia de scurtă durată şi sistemică pentru familie, şi despre 

importanţa sănătăţii mintale. Psihologii au obţinut informaţii despre riscurile ”arderii profesionale” şi 

un curs special despre metodele de a evita acest lucru. 

- ensure that the local authorities in all districts effectively participate in the operation of the 

NRS, including in facilitating the provision of assistance to victims of trafficking (a asigura 

ca autorităţile locale din toate raioanele să activeze în cadrul SNR, la fel şi de a facilita 

acordarea asistenşei victimelor TFU) 

 

În anul 2012 a început o nouă etapă de implementare a SNR prin:  

- efectuarea vizitelor de monitorizare de către specialiştii din Centrul de asistenţă şi protecţie şi 

specialiştii MMPSF către EMT şi viceversa, prin organizarea şedinţelor cu coordonatorii EMT, şefii 

direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei pe monitorizarea cazurilor concrete; 

- extinderea SNR la nivel comunitar.  

În perioada anului 2013, cu suportul Departamentului de Stat al SUA, au fost actualizate şi publicate 

materiale ale SNR, inclusiv broşuri destinate prestatorilor de servicii (sau eventuali prestatori) 

parteneri în cadrul SNR şi broşuri destinate beneficiarilor sistemului şi a grupurilor de risc vizate. 

Broşurile pentru prestatorii de servicii reprezintă un material informaţional privind structura şi modul 
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de funcţionare a SNR, având ca grup ţintă organizaţiile şi specialiştii care sunt, sau care pot deveni 

participanţi la SNR. Aceasta, de asemenea prezintă o sursă de informaţii utile pentru publicul larg.  

O altă broşură este destinată pentru (potenţialii) beneficiari – cei care sunt victime ale TFU sau fie 

sunt supuşi riscului de a fi traficaţi (din cauza situaţiei de vulnerabilitate, fie a altor tipuri de 

victimizare). Aceasta oferă informaţiile necesare privind căile de accesare a serviciilor în cadrul 

SNR, protecţia şi asistenţa oferită în cadrul sistemului în cauză.  

O altă măsură o constituie aprobarea de către Guvernul RM la data 28.03.2014 a Regulamentului de 

activitate a EMT teritoriale din cadrul SNR36, în conformitate cu prevederile Hotărârii Parlamentului 

RM nr. 257 din 05.12.2008 privind aprobarea Strategiei SNR, punct.18. 

 

- carry out an independent evaluation of the effectiveness of the operation of the NRS, in 

particular as regards assistance to victims of trafficking (a desfăşura o evaluare interdependentă a 

eficacităţii funcţionării SNR, în particular ceea ce priveşte asistenţa victimelor TFU)  

La 6 martie 2013, a avut loc masa rotundă cu genericul „Monitorizarea şi evaluarea gradului de 

implementare a Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU. Rezultate şi perspective”, organizată de către MMPSF în parteneriat cu OIM şi CI “La Strada”. 

La acest eveniment a fost prezentat proiectul celui de-al 4-lea raport de monitorizare a implementării 

Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU pentru anul 

2012. Scopul acestei mese rotunde a rezidat în familiarizarea cu noile instrumente de lucru în 

domeniu, care actualmente sunt utilizate în activitatea profesională zilnică a specialiştilor. Drept 

rezultat, a fost elaborat Raportul finalizat pe anul 4 de monitorizare a implementării Strategiei SNR. 

Nu în ultimul rând, evenimentul respectiv a servit drept platformă pentru schimbul de experienţă şi 

bune practici. 

La iniţiativa SP şi cu suportul financiar al Departamentului de Stat SUA, expertul CI “La Strada” a 

elaborat primul proiect al conceptului managementului politicii de stat în domeniul anti-trafic. 

Proiectul urmează a fi completat cu recomandările rapoartelor naţionale, a indicatorilor din Planu l 

naţional pentru anii 2014-2016 şi propunerile experţilor. 

În 2013, de către un expert al CI “La Strada” a fost elaborat un Studiu privind influenţa politicii RM 

în domeniul contracarării TFU asupra drepturilor persoanelor traficate care reprezintă o parte a 

Programului de combatere TFU în Europa de Est şi Sud-Est (Programme Against Human Trafficking 

in Eastern and South-Eastern Europe), realizat cu susţinerea Ministerului Afacerilor Externe al 

Regatului Danemarcei. Componenta de cercetare a programului a fost orientată spre dezvoltarea 

rolului şi a capacităţii organizaţiilor societăţii civile de a realiza o evaluare independentă a politicii în 

domeniul combaterii TFU în RM, cu accent pe evaluarea nivelului de respectare a drepturilor TFU în 

practică. 

MMPSF la data de 7 mai 2014 a organizat masa rotundă “Monitorizarea şi evaluarea gradului de 

implementare a Strategiei SNR pentru Protecţia şi Asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU. Rezultate şi perspective”, în cadrul căreia a fost prezentat Raportul de monitorizare pentru anul 

2013 a Strategiei SNR. 

Compensation and legal redress/Compensare şi recursuri legale 

13. GRETA urges the Moldovan authorities to step up efforts to provide information to victims 

of THB about their right to compensation and ways to access it, and to ensure that victims have 

effective access to legal aid in this respect. Further, considering the low number of victims 

who have received compensation from perpetrators, GRETA urges the Moldovan authorities to set 

                                                        
36

 HG 228 din 28.03.2014 cu privire la Regulamentul de activitate a Echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului Naţional de Referire 
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up a State compensation scheme (e.g. a compensation fund) accessible to victims of THB (GRETA 

încurajează autorităţile moldoveneşti să-şi consolideze eforturile pentru a furniza informaţia 

victimelor TFU cu privire la drepturile lor la compensaţii şi căile de acces la acestea şi de a asigura 

ca victimele să aibă acces la asistenţă juridică în această privinţă. Mai mult ca atât, GRETA 

îndeamnă autorităţile moldoveneşti să aibă în vedere crearea unui sistem de compensaţii de stat 

accesibile tuturor victimelor TFU) 

 

La 3-4 mai 2012, SP în colaborare cu Misiunea OIM în RM şi cu suportul tehnic al Misiunii 

permanente a Guvernului Francez în cadrul Oficiului Organizaţiilor Internaţionale la Viena, Austria 

şi misiunea OSCE în RM a reunit reprezentanţii APC, ONG şi OI în cadrul seminarului 

„Mecanismul de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU. Crearea şi gestionarea Fondului de 

Compensare pentru victimele terorismului şi altor crime. Experienţa Franţei”. 

 

Scopul seminarului a constat în familiarizarea reprezentanţilor APC, ONG şi OI privind dezvoltarea 

unui fond de compensare garantată pentru victimele TFU şi ale altor infracţiuni, care să asigure un 

cadru de asistenţă şi protecţie, conform rigorilor internaţionale.  

Din septembrie 2012, în cadrul proiectului „Fortificarea SP al CN CTFU” finanţat de Departamentul 

de Stat SUA a fost iniţiată procedura de selectare şi contractare a unui expert internaţional (selectat 

din Marea Britanie) care să realizeze un studiu de fezabilitate a implementării unui mecanism de 

compensare a victimelor TFU în RM.  

 

În context, a fost elaborat Raportul „Drepturi, Restabilire, Recuperare: Compensarea victimelor TFU 

în RM”, prezentat şi validat în cadrul şedinţei din 13.09.2013 cu comunitatea antitrafic. Studiul 

conţine o analiză minuţioasă a cadrului normativ şi de politici al RM în acest domeniu, a celor mai 

bune practici internaţionale şi din regiune şi propune un şir de recomandări, inclusiv câteva modele 

concrete, care ar putea fi utilizate în elaborarea conceptului viitorului mecanism de compensare 

naţional. 

 

Actualmente, Ministerul Justiţiei, în vederea realizării obiectivelor trasate prin Strategia de reformare 

a sectorului justiţiei pentru anii 2011–201637 lucrează la un proiect de lege care vizează protecţia şi 

reabilitarea victimelor infracţiunilor. Chiar dacă proiectul a fost iniţiat în ideea creării unui cadrul 

normativ necesar pentru reabilitarea victimelor torturii şi altor rele tratamente, s-a decis evitarea unei 

discriminări, chiar dacă este una pozitivă, considerându-se optim de a crea un cadru legal general, 

pentru victimele mai multor categorii de infracţiuni. În acest context remarcăm că, victimele  TFU, 

având în vedere gravitatea acestor infracţiuni, se vor regăsi în calitate de beneficiari ai serviciilor 

propuse de proiectul legii. 

Proiectul de lege va consolida drepturile procesuale ale victimelor infracţiunilor, va stabili serviciile 

de suport şi reabilitare acordate de către stat acestora, categoriile de victime care au dreptul la aceste 

servicii, condiţiile şi procedura de acordare a acestora, precum şi statuarea unui mecanism de 

compensare financiară de către stat a prejudiciului cauzat victimelor prin infracţiune. 

În Planul de acţiuni de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru 2014-2016 

este prevăzută şi o activitate cu referire la ”Coordonarea procesului de elaborare şi validare a 

conceptului programului de compensare, garantat de stat, victimelor TFU”. 

Repatriation and return of victims/Repatrierea vicitimelor 

14. GRETA considers that the Moldovan authorities should improve the practical application of 

the existing framework for the repatriation of victims of THB, with due regard to their safety, 

dignity and protection, paying special attention to the needs and best interest of child victims 
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 Adoptată prin Legea  nr. 231 din 25 noiembrie 2011 
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(GRETA consideră că autorităţile moldoveneşti trebuie să îmbunătăţească procedura de aplicare în 

practică a cadrului legislativ existent de repatriere a victimelor traficului de fiinţe umane, în ceea ce 

priveşte securitatea acestora, demnitatea şi de protecţia, acordând o atenţie deosebită pentru nevoile 

şi interesul superior al copiilor victimelor) 

Din analiza datelor prezentate de către MMPSF în anul 2012 şi 2013, numărul copiilor identificaţi 

peste hotarele ţării şi repatriaţi în RM sunt în creştere şi presupunem că aceasta se datorează 

capacităţilor specialiştilor în identificarea potenţialelor victime şi victimelor TFU, a intensificării 

cooperării internaţionale pe acest segment, a implementării sistemului informaţional privind 

informarea imediată despre cazurile de TFU identificate în străinătate.  

Astfel, dacă în anul 2012 au fost organizate 18 misiuni de repatriere (48 copii), atunci în 2013 - 31 de 

misiuni (59 copii, dintre care 2 victime TC), dintre care: 31 copii din Ucraina (16 misiuni), 24 copii 

din Federaţia Rusă (12 misiuni), 1 copil din Austria (1 misiune), 1 copil din Ungaria (1 misiune) şi 2 

copii din România (1 misiune). Din numărul total de copii repatriaţi pe parcursul anului 2013: 23 

copii au fost reintegraţi în familiile biologice/ extinse, 1 copil - plasat în serviciul de asistenţă 

parentală profesionistă, 4 copii - plasaţi în casă de copii de tip familial şi 30 copii - plasaţi în centre 

de plasament temporar. 

De asemenea, în anul 2013 au fost repatriate 30 victime (adulţi) ale TFU (28 femei şi 2 bărbaţi), 

dintre care: din fondurile OIM– 28 persoane (26 femei şi 2 bărbaţi); din contul Bugetului de Stat – 2 

persoane (femei). 

Mai jos sunt prezentate informaţii cu privire la implicarea MMPSF, MS, OIM, TdH, în organizarea 

misiunilor comune de repatriere.   

Tabelul 5. 

Repatrierea beneficiarilor în misiuni comune, 2013  
 

Ţara de 
destinaţie 

Numărul de beneficiari repatriaţi Sursa de finanţare 

feminin masculin 
Bugetul de Stat 

Terre des 

Hommes 
OIM  

copii adulţi copii adulţi 

Federaţia 
Rusă 

6 1 6 

 -Bilet de avion, 

-Diurna însoţitori 
(MMPSF), 

-Bilete tur-retur 
(însoţitor), 

-Bilete retur (copii). 

-Diurna 

însoţitor, 

-Alte cheltuieli 
pentru copii 

- 

Ucraina 8  17 

 

-Diurna însoţitori 

(MMPSF), 

-Petrol, 

-Cazare hotel, 

 

- 

-Unitatea de 

transport, 

-Diurna 
însoţitorului 

(MMPSF), 

-Petrol, 

-Cazare hotel. 

România 2   
 

Petrol - 
Unitatea de 

transport 

Serbia  1   Bilet de avion - - 

TOTAL 16 2 23 
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Cu referire la ajustarea de către MMPSF a mecanismului de repatriere de menţionat că, deşi se depun 

eforturi în vederea îmbunătăţirii, totuşi rămân unele aspecte, care se cer a fi finalizate în viitor, cum 

ar fi modificarea Regulamentului de repatriere
38

, prin care se va îmbunătăţi mecanismul financiar de 

gestionare a finanţelor publice pentru repatriere.  

Necesitatea perfecţionării mecanismului de repatriere, ţine şi de faptul că începând cu anul 2014, 

Fundaţia Terres des Hommes îşi va retrage fondurile pentru programul de repatriere a copiilor din 

Federaţia Rusă, care din anul 2008 a fost un partener de bază al MMPSF în repatrierea copiilor 

(majoritatea copiilor sunt repatriaţi din această ţară), dar şi de angajamentul Guvernului RM pentru 

repatrierea Victimelor TFU pentru următoarea perioadă. 

15. Further, GRETA considers that the Moldovan authorities should develop co-operation 

arrangements and establish working contacts with States from which Moldovan nationals are being 

repatriated with a view to facilitating the identification of potential victims of trafficking among 

illegal migrants and unaccompanied minors prior to their repatriation, to ensure an effective and 

comprehensive risk assessment and enable their safe return to Moldova (GRETA consideră că 

autorităţile moldoveneşti trebuie să dezvolte cadrul internaţional de cooperare şi stabilirea 

contactelor de lucru cu statele din care cetăţenii moldoveni sunt repatriaţi cu scopul de a facilita 

identificarea potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane în rândul imigranţilor ilegali şi a 

minorilor neînsoţiţi înainte de repatriere, pentru a asigura o evaluare eficientă şi comprehensivă a 

riscurilor şi de a permite reîntoarcerea lor în siguranţă în RM) 

În vederea stabilirii relaţiilor bilaterale cu Ucraina în domeniul combaterii şi prevenirii TFU, 

proiectul Acordului între Guvernul RM şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul 

repatrierii victimelor TFU, TC, traficului ilegal de migranţi, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în 

dificultate, a fost elaborat de către MMPSF şi avizat la instituţiile naţionale din RM
39

, după care a 

fost transmis, la 10.12.2013, în adresa Părţii ucrainene pentru a se expune asupra acestuia.  

De asemenea, pe parcursul anului 2013 a fost reiterată intenţia de cooperare pe marginea proiectului 

Acordului între Guvernul RM şi Guvernul Federaţiei Ruse (HG al RM nr. 926 din 31.12.2009) cu 

instituţiile guvernamentale ale Federaţiei Ruse, în special cu: Ministerul Educaţiei, Ministerul 

Muncii şi Protecţiei Sociale, Serviciul Migraţional Federal. Autorităţile Federaţiei Ruse au exprimat 

acordul pentru iniţierea discuţiilor cu privire la identificarea mecanismului de colaborare bilateral 

pentru identificarea, asistenţa şi repatrierea victimelor TFU şi a migranţilor aflaţi în dificultate, 

identificaţi pe teritoriul Federaţiei Ruse sau a RM (prin intermediul Ambasadei Federaţiei Ruse în 

RM nr. 13 din 12 februarie 2014). 

Alte aspecte ale cooperării sunt expuse în capitolele de mai sus. 

Investigation, prosecution and procedural law/Investigare, urmărire penală şi drept 

procedural 

16. GRETA urges the Moldovan authorities to take measures to (GRETA îndeamnă autorităţile 

moldoveneşti să ia măsuri pentru): 

- step up proactive investigation of potential cases of THB (de a lua măsuri proactive de 

investigare a cazurilor potenţiale a TFU) 

Analiza datelor privind fenomenul TFU are ca punct de reper Sistemul naţional de evidenţă a 

infracţiunilor (Banca Centrală de Date) a MAI. În baza informaţiei obţinute din acest sistem este 

                                                        
38 HG nr. 948 din  07.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe 

umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi 

 
39

 HG nr. 874 din 06 noiembrie 2013 privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul RM şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei 

privind cooperarea în domeniul repatrierii victimelor TFU şi TC, copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate  
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interpelat fiecare Organ de Urmărire Penală, în vederea obţinerii de informaţii detaliate. Informaţia 

prezentată de organul de urmărire penală derivă din actele procedurale pentru fiecare cauză penală în 

parte (ordonanţele de începere a CP, procesele verbale de audiere, ordonanţele de recunoaştere în 

calitate de învinuit, etc). În procesul de analiză se iau în calcul şi evidenţele CCTP, fiind obţinute 

date de încredere şi robuste pentru efectuarea unei analize eficiente. Astfel, în urma analizei datelor 

obţinute pe parcursul anilor 2012-2013 s-a constatat că 80% din cazurile de TFU sunt identificate 

prin măsuri proactive de investigaţie.  

Totodată, în contextul reformei MAI, este examinată integrarea conceptului de Inteligence Led 

Policing în modelul de management a poliţiei, inclusiv prin consolidarea sistemului de gestionare a 

datelor, fapt care va spori eforturile de investigare pro-activă a infracţiunilor inclusive a celor de 

TFU. 

Întru susţinerea realizării acestui deziderat în practică, pe parcursul anului 2013 au fost întreprinse 

numeroase vizite de studii, ateliere cu experţi din ţările unde este implementat cu succes acest 

concept pentru studierea practicii şi preluarea celor mai realizabile în practică modele în RM. Au fost 

organizate mai multe seminare de instruire privind analiza datelor şi utilizarea lor în investigaţii 

proactive.  

In prezent sunt examinate modele de colectare, stocare şi gestionare digitală a informaţiilor în 

domeniu.  

 

În rezultatul activităţilor desfăşurate pe parcursul anului 2013, au fost înregistrate 135 infracţiuni de 

TFU, dintre care cca 80% au fost pornite în rezultatul măsurilor pro-active de investigaţie ale 

ofiţerilor de poliţie, iar altele 20% reprezentând plângeri şi denunţuri.  

- prioritise the identification of gaps in the investigation procedure and the presentation of 

cases in court with a view to ensuring that crimes related to THB are investigated and 

prosecuted effectively, leading to proportionate and dissuasive sanctions (a prioritiza 

identificarea lacunelor în procedura de investigare şi audierea cazurilor în instanţă cu scopul 

de a asigura că infracţiunile de trafic sunt investigate şi pedepsite efectiv ceea ce ar trebui să 

conducă la sancţiuni severe) 

Urmărirea penală pe cazurile de TFU întâmpină deseori dificultăţi din cauza statutului victimei care 

are o poziţie specifică în cadrul procedurii penale. Deseori, după depunerea declaraţiilor de învinuire 

a traficanţilor, victima nedorind de a participa în continuare în cadrul procesului penal pleacă din nou 

peste hotare sau întrând în cârdăşie cu traficanţii se ascunde de organul de urmărire penală sau de 

instanţa de judecată, îşi schimbă declaraţiile, întreprind alte acţiuni care în cumul creează deficienţe 

la urmărirea penală şi judecarea cauzelor penale în termeni restrâşi.  

Având preponderent un caracter transfrontalier, traficul de persoane ca regulă, are loc în două sau 

mai multe ţări, fapt ce complică desfăşurarea urmăririi penale. 

Una din barierele care împiedică combaterea eficientă a infracţiunilor de TFU este imposibilitatea de 

a contacta la direct cu organele de drept de peste hotare în vederea stabilirii locului de aflare a 

victimelor, repatrierii lor în RM, reţinerea persoanelor bănuite de comiterea infracţiunilor respective.  

Comisiile rogatorii înaintate de organele de drept ale RM se execută anevoios, iar în unele cazuri în 

genere nu se execută. Mai mult ca atât, uneori procurorii sunt lipsiţi de posibilitatea de a înainta 

comisii rogatorii pe motiv că acţiunile infracţionale au avut loc în regiuni nerecunoscute ca state de 

către RM (Ciprul de Nord, Kosovo).  

În afară de ţările de destinaţie, este dificilă efectuarea urmăririi penale şi pe teritoriul din stânga 

Nistrului, care rămâne necontrolat efectiv de către Guvernul şi organele de drept ale RM. Există 
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dificultăţi şi la identificarea persoanelor, care domiciliază pe teritoriul din stânga Nistrului şi nu sunt 

înregistrate în Registrul de Stat al Populaţiei. 

În afară de aceasta, activitatea de cooperare internaţională este însoţită de dificultăţi şi din motivul 

lipsei mijloacelor financiare necesare pentru traducerea comisiilor rogatorii. În vederea excluderii 

acestui impediment se întreprind măsuri de implicare a potenţialului pe care îl prezintă organizaţiile 

internaţionale şi ONG-le. 

Concomitent, se întreprind măsuri în vederea utilizării posibilităţilor oferite de noile modificări 

introduse în legislaţia procesual-penală cu privire la posibilitatea creării echipelor internaţionale de 

anchetă la investigarea cazurilor de comitere a infracţiunilor transfrontaliere. 

Reglementări legislative insuficiente pentru abilitarea investigării pro-active a infracţiunilor de TFU 

şi TC de către organele de drept – desfăşurarea măsurilor speciale de investigaţie, precum 

interceptări telefonice şi/ sau înregistrări video-audio sunt posibile doar în cazul recunoaşterii 

persoanei în calitate de bănuit ori aceasta anulează practic eforturile şi resursele orientate spre 

documentarea acţiunilor infracţionale. 

De asemenea, în cadrul şedinţei CN CTFU din 18 decembrie 2013 s-a luat act de informaţia 

prezentată cu privire la oportunitatea măririi sancţiunii pentru comiterea infracţiunii de organizare a 

migraţiei ilegale. MAI în parteneriat cu SP vor examina necesitatea elaborării unei iniţiative de 

modificare a legislaţiei pe subiectul discutat. 

-investigate and prosecute with priority cases of THB with the alleged involvement of public 

officials (investigarea şi urmărirea în justiţie a cazurilor traficului de fiinţe umane cu presupusa 

implicare a funcţionarilor publici) 

În perioada 12 luni ale anului 2012 de către organele de drept ale RM a fost efectuată urmărirea 

penală în privinţa a 12 persoane din categoria celor publice şi cu funcţie de răspundere; în privinţa a 

7 persoane din această categorie cauzele penale au fost trimise cu rechizitoriu în judecată, iar într-un 

caz urmărirea penală a fost încetată din motivul lipsei elementelor infracţiunii, în celelalte cazuri 

urmărirea penală continuă. Referindu-ne la circumstanţele cazurilor în care a fost efectuată 

urmărirea penală în perioada de referinţă se constată următoarele:  

Într-un caz a fost investigat un inspector operativ de serviciu al CCTP al MAI pentru faptul 

organizării împreună cu alte persoane a migraţiei ilegale în Israel a unor cetăţeni ai RM. (art. 362/1, 

Cod Penal - Organizarea migraţiei ilegale). În prezent cauza penală se află pe rol în judecătoria 

sectorului Botanica, mun.Chişinău la etapa cercetării judecătoreşti. Tergiversarea examinării cauzei 

a fost determinată de faptul că dosarul a fost expediat pentru judecare la judecătoria Centru, 

mun.Chişinău, care şi-a declinat competenţa în favoarea judecătoriei Botanica, mun.Chişinău. La 

rândul său judecătoria Botanica, mun.Chişinău a expediat cauza penală la Curtea de Apel pentru 

soluţionarea conflictului de competenţă teritorială. Conform deciziei Curţii de Apel Chişinău a fost 

stabilită competenţa judecătoriei Botanica şi în noiembrie 2013 a fost reluată judecarea cazului de 

către judecătoria Botanica. 

Într-un alt caz a fost investigat şeful întreprinderii comunal-locative din mun. Cahul, care a creat 

un grup criminal organizat în vederea recrutării şi transportării a 15 victime din RM în Ciprul de 

Nord şi Emiratele Arabe în scop de exploatare sexuală comercială. (art. 165, Cod Penal – trafic de 

fiinţe umane).  Cauza a fost trimisă în judecată cu rechizitoriu pentru examinare în fond. Prin 

sentinţa din 04.03.2013 a judecătoriei Centru, mun. Chişinău toţi inculpaţii (6 persoane), inclusiv şi 

funcţionarul public, au fost recunoscuţi culpabili în comiterea de către un grup criminal a 

infracţiunii de TFU (art. 165 alin.(3) Cod Penal). Conducătorii grupului criminal, inclusiv şi 

funcţionarul, au fost condamnaţi la închisoare pe un termen de 13 ani cu privarea de dreptul de a 

exercita activităţi în domeniul turismului şi angajării la muncă a persoanelor peste hotarele RM 

pentru o perioadă de 5 ani, iar ceilalţi membri ai grupului au fost condamnaţi la închisoare pe 
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termeni diferiţi de 11 sau 10 ani fiecare cu privarea de dreptul de a exercita activităţi în domeniul 

turismului şi angajării la muncă a persoanelor peste hotarele RM pentru o perioadă de 3 sau 

respectiv 4 ani. Sentinţa va fi contestată de către procuror sub aspectul blîndeţei pedepsei aplicate.  

Într-un alt caz se efectuează urmărirea penală în privinţa unui ofiţer din Armata Naţională (grad de 

maior), care împreună cu altă persoană (care anterior a activat în calitate de ofiţer de urmărire 

penală în cadrul unui comisariat de poliţie, iar la moment este taximetrist în or. Moscova, 

Federaţia Rusă) au îndemnat la practicarea prostituţiei în ţara respectivă 4 persoane, la care le-au 

organizat transportarea în ţara de destinaţie (art. 220, Cod Penal – proxenetism).Urmărirea penală 

continuă.    

În cadrul urmăririi penale martorii au declarat, că au avut discuţii despre scopul deplasării în ţara de 

destinaţie numai cu ex-ofiţerul de poliţie, care le-a convins să se deplaseze în Federaţia Rusă pentru 

a practica prostituţia şi care trebuia să le organizeze transportarea. Cât priveşte ofiţerul Armatei 

Naţionale martorii au declarat că acesta nu a participat la discuţii şi nu părea că ar fi cunoscut despre 

intenţiile reale ale ex-poliţistului. Alte probe care ar fi confirmat comiterea de către ofiţerul Armatei 

Naţionale a infracţiunii de proxenetism sau TFU nu au fost obţinute. Din aceste motive, militarul a 

fost scos de sub urmărire penală, iar în privinţa ex-poliţistului cauza penală a fost trimisă în 

judecată, fiindu-i incriminată comiterea infracţiunii prevăzute de art. 220 alin.(2) lit.c), Cod Penal - 

proxenetism faţă de mai multe persoane. 

Prin sentinţa judecătoriei Centru, mun.Chişinău din 22.03.2013 ex-poliţistul a fost condamnat pentru 

proxenetism comis faţă de mai multe persoane, la 4 ani închisoare cu suspendarea pedepsei pe 2 ani. 

Temei pentru o astfel de pedeapsă au servit următoarele circumstanţe: cauza a fost judecată în 

procedură specială prevăzută de art. 364
1
 Cod de Procedură Penală (Judecarea pe baza probelor 

administrate la faza de urmărire penală), inculpatul a recunoscut vina, prejudiciu nu a fost cauzat, 

are la întreţinere un copil minor, anterior nu a fost judecat.  

Este necesar de a menţiona, că în privinţa a doi martori, care iniţial au denunţat implicarea ofiţerului 

Armatei Naţionale în comiterea infracţiunii, iar ulterior şi-au schimbat declaraţiile a fost pornită 

urmărirea penală în baza art. 312 Cod Penal (declaraţii mincinoase), cauza fiind investigată de către 

procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău conform competenţei teritoriale. Procuratura sectorului 

Centru, mun.Chişinău în privinţa ambilor martori a dispus liberarea de răspundere penală cu 

tragerea la răspundere contravenţională (art. 55 Cod Penal).   

Într-un alt caz trei colaboratori ai secţiei poliţiei criminale a Comisariatului General de Poliţie a 

mun.Chişinău au extorcat suma de 10000 dolari SUA de la o cetăţeană a Ucrainei şi de la un 

cetăţean al Marii Britanii pentru a nu examina o sesizare despre un caz de TFU. (art. 324, Cod Penal 

– corupere pasivă). Cauza a fost trimisă în judecată cu rechizitoriu pentru examinare în fond. În 

prezent continuă cercetarea judecătorească de către judecătoria Centru, mun. Chişinău. 

Într-un alt caz, a fost efectuată urmărirea penală în privinţa unui executor judecătoresc), care a 

îndemnat şi a înlesnit practicarea prostituţiei de către alte două persoane. (art. 220, Cod penal – 

proxenetism). Cauza a fost trimisă în judecată cu rechizitoriu pentru examinare în fond.  În prezent 

cauza penală se află pe rol, judecătoria Centru, mun. Chişinău declinându-şi competenţa la judecarea 

cazului către judecătoria Buiucani, mun. Chisinău.   

Într-un caz, în perioada de referinţă, a fost pronunţată o sentinţă de către judecătoria Botanica, 

mun.Chişinău pe o cauză penală în care a fost învinuit un colaborator al Centrului Naţional 

Anticorupţie în comiterea împreună cu altă persoană a infracţiunii de TFU, recrutând prin 

ameninţare şi aplicarea a violenţei în scopul exploatării sexuale comerciale. Instanţa de judecată a 

recalificat acţiunile de la art. 165, Cod Penal la art. 335, Cod Contravenţional şi a încetat procesul 

motivând cu intervenirea termenului de prescripţie. Sentinţa a fost atacată cu recurs de către 

procuror. Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 03.04.2013 sentinţa instanţei de fond a fost 

menţinută. Decizia respectivă a fost contestată cu recurs de către procuror. Prin Decizia Curţii 
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Supreme de Justiţie din 12.11.2013 recursul procurorului a fost admis, iar cauza penală a fost 

restituită pentru reexaminare  Curţii de Apel Chişinău. Prin decizia Colegiului penal al Curţii de 

Apel Chişinău din 27.03.2014 apelul procurorului a fost admis, casată sentinţa şi pronunţată o 

hotărâre nouă potrivit modului stabilit pentru prima instanţă prin care 2 persoane au fost recunoscute 

culpabile de comiterea infracţiunii prevăzute de art.220, alin.(1), Cod Penal fiindu-le stabilită 

amendă câte 800 unităţi convenţionale, fiecare. Decizia Curţii de Apel din 27.03.2014 va fi 

contestată de către procuror la Curtea Supremă de Justiţie.  

Într-un alt caz, în perioada de referinţă a fost pronunţată o sentinţă de către judecătoria Ciocana, 

mun.Chişinău, pe o cauză penală în care a fost învinuit un colaborator al MAI în comiterea 

împreună cu altă persoană (cu antecedente penale) a infracţiunii de TFU, recrutând prin înşelăciune 

o victimă din Federaţia Rusă în scopul exploatării sexuale necomerciale (art. 165, alin. (2) lit.d ,e ,g 

Cod Penal). Instanţa de judecată a recalificat acţiunile de la art. 165, Cod Penal la recalificat la art. 

172, alin.(2) c), Cod Penal – 5 ani închisoare, art. 90, Cod Penal – 5 ani termen de probă. Sentinţa a 

fost atacată cu apel de către procuror. În prezent, cauza penală se află pe rol în Curtea de Apel 

Chişinău. La cererea părţilor Curtea de Apel a înaintat o cerere de comisie rogatorie în Federaţia 

Rusă, ceea ce tergiversează adoptarea soluţiei. 

În anul 2013 procurorii din cadrul PG şi ofiţerii din cadrul DPF al MAI au terminat urmărirea 

penală pe un caz de comitere a TFU şi TC în scop de exploatare în cerşetorie pe teritoriul Federaţiei 

Ruse de către un grup criminal organizat şi condus de către o persoană care concomitent conducea o 

organizaţie obştească care are ca scop al fondării „Contribuirea la realizarea şi apărarea drepturilor 

civile, economice sociale ale cetăţeanului”. Astfel, oficialul respectiv, implicând în comiterea 

infracţiunii mai mult de 10 persoane le-a repartizat acestora legitimaţii de membri ai asociaţiei 

obşteşti pe care o conducea şi folosind asociaţia obştească în calitate de paravan, a organizat 

recrutarea şi transportarea persoanelor şi copiilor social vulnerabili în Federaţia Rusă, unde au fost 

exploataţi în cerşetorie, de infractori fiind obţinute venituri ilicite în mărime de cca 36 764 000 lei 

MDL.  

Într-un alt caz, procurorii din cadrul secţiei combatere trafic de fiinţe umane a PG şi ofiţerii din 

cadrul CCTP al INI al IGP al MAI au terminat urmărirea penală şi au trimis în judecată cauza 

penală în privinţa unei persoane care deţine funcţie de vicepreşedinte al unei organizaţii obşteşti 

pentru apărarea drepturilor cetăţenilor, şi care este învinuit de comiterea TFU în scop de exploatare 

în muncă pe teritoriul RM.  

În anul 2013 Procuratura Anticorupţie împreună cu Serviciul de Securitate Internă şi Combatere a 

Corupţiei (SSICC) al MAI a investigat şi a trimis în judecată cauza penală în privinţa unui ofiţer de 

investigaţii din cadrul Biroului pentru combaterea traficului de persoane al secţie Sud a INI al al 

IGP al MAI, care a fost învinuit în comiterea traficului de influenţă în conexiune cu un caz de TFU. 

De menţionat că urmărirea penală pe dosarul cu privire la cazul de trafic în speţă, a fost terminată, 

iar dosarul a fost trimis cu rechizitoriu în judecată.    

Într-un alt caz, în anul 2013, în legătură cu stabilirea unor noi circumstanţe, Procuratura 

Anticorupţie a reluat urmărea penală în privinţa ex-angajatului CCTP al MAI (care a activat în 

CCTP până în anul 2008) şi care a extorcat de la o persoană suspectată în comiterea migraţiei ilegale 

suma de 6000 euro pentru a nu-l aresta.  

Într-un alt caz, în anul 2013, procurorii din cadrul SCTFU a PG au dispus încetarea urmăririi 

penale în privinţa a două persoane, care erau învinuiţi că în anul 2011 fiind angajaţi ai CCCEC au 

comis proxenetism. Soluţia de încetare a procesului penal a fost adoptată, fiind impusă prin 

încheierile judecătorilor de instrucţie care au declarat că a fost încălcat termenul de menţinere în 

calitate de bănuiţi a persoanelor respective, deşi aceştia, fiind citaţi în mod legal, intenţionat în 

termenul prevăzut de procedura penală nu s-au prezentat la procuror pentru înaintarea acuzării şi au 

fost internaţi în spital pentru tratament medical. Încheierile respective ale judecătorilor de instrucţie 

au fost contestate de către Procurorul General cu recurs în anulare, însă recursul în anulare a fost 
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respins de Curtea Supremă de Justiţie ca fiind inadmisibil. În aşa mod, a fost identificată o lacună a 

legislaţiei procesual penale referitor la imposibilitatea contestării unor hotărîri ale judecătorilor de 

instrucţie, deşi acestea sunt vădit ilegale şi se referă nu la anumite etape ale procesului penal, dar 

nemijlocit la adoptarea soluţiei pe caz.    

Într-un alt caz, în anul 2013 prin decizia Curţii Supreme de Justiţie a fost admis recursul 

procurorului şi a fost dispusă rejudecarea de către instanţa de apel a cauzei penale în privinţa unui 

colaborator al Centrului Naţional Anticorupţie, care este învinuit că în anul 2011 împreună cu altă 

persoană au comis TFU în scop de exploatare sexuală. 

Reiterăm, că anterior, în anul 2012, instanţa de fond judecând acest caz a recalificat acţiunile 

acuzaţilor de la infracţiunea de TFU la contravenţia administrativă samavolnicie şi a încetat 

procesul, invocând că a expirat termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale. Ulterior, 

hotărârea primei instanţe a fost menţinută de către judecătorii din Curtea de Apel Chişinău.  

Referindu-ne la oficiali, este important de a menţiona şi cazul de acuzare a ex angajatului Biroului 

de Migraţie şi Azil al MAI şi a profesorului de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 

“Nicolae Testemiţanu”, care au fost acuzaţi împreună cu alte persoane că prin înşelăciune, abuzând 

de poziţia de vulnerabilitate socială şi de vârsta minoră (sub 14 ani) au recrutat mai mulţi copii, pe 

care i-au adăpostit şi abuzat sexual: 

- În privinţa profesorului de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”şi 

încă a unui figurant instanţa de fond a dispus achitare din motivul lipsei faptei, deşi victimele 

inclusiv şi în şedinţa de judecată au indicat şi la inculpaţii respectivi ca fiind persoane ce le-au 

abuzat sexual. Sentinţa a fost atacată cu apel de către acuzatorul de stat la instanţa ierarhic 

superioară. În prezent cauza penală este examinată de către Curtea de apel Chişinău. 

- Prin sentinţa primei instanţe ex-angajatul Biroului de Migraţie şi Azil al MAI a fost condamnat 

pentru TC în scop de exploatare sexuală la 15 ani şi 6 luni de închisoare, acţiunile a altor 3 (trei) 

complici au fost recalificate de către instanţa de judecată de la TC (art.206, Cod Penal) la 

infracţiunea Raportul sexual cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani (art.174, Cod Penal) şi 

au fost condamnaţi la câte 4 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe termen de 3 ani 

fiecare.  

- ensure that judges, prosecutors and other legal professionals have regular training on THB 

and the situation of victims, including issues of gender equality (a asigura ca judecătorii, 

procurorii şi alţi profesionişti au instruiri periodice pe TFU şi situaţia victimelor, inclusiv 

aspecte legate de egalitatea între sexe)  

În această ordine de idei, în conformitate cu prevederile art.29 alin.(3) al Convenţiei Consiliului 

Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, au fost întreprinse măsuri întru sporirea 

nivelului profesional al ofiţerilor de urmărire penală şi a procurorilor care au competenţă la 

investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane. 

În 2012, CI „La Strada” în parteneriat cu Institutul Naţional al Justiţiei a elaborat şi instituţionalizat 

curriculum pentru instruirea continuă a judecătorilor şi procurorilor privind audierea copiilor victime 

ale exploatării şi abuzului sexual. În 2012 - 2013 au avut loc mai multe instruiri al procurorilor şi 

judecătorilor privind audierea copilului victimă-martor, cu participarea formatorilor de la CI „La 

Strada”. Astfel: 

 

În perioada 21-22 februarie 2012, INJ în parteneriat cu OIM în RM a organizat un atelier de lucru cu 

genericul „Dezvoltarea aptitudinilor practice ale procurorilor în domeniul încadrării juridice a 

cazurilor de TFU şi protecţiei victimei”, la care au fost instruiţi 24 de procurori. 
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În perioada 3-4 mai 2012, INJ în parteneriat cu OIM, CI ”La Strada” şi cu susţinerea financiară a 

Guvernului SUA a organizat un curs de instruire cu genericul „Audierea victimei şi dezbaterile 

judecătoreşti în cazurile de TFU”, la care au fost instruiţi 5 judecători şi 25 procurori. 

La 15, 23 mai şi 5 iunie 2012, INJ în parteneriat cu OSCE în RM a organizat seminare cu genericul 

„Calificarea infracţiunii, particularităţile urmăririi penale şi judecării cauzelor de infracţiuni privind 

combaterea şi prevenirea TFU”, la care au fost instruiţi 53 de judecători şi 23 de procurori. La 

solicitarea INJ, unul din experţii OIM a prezentat în cadrul seminarului principalele constatări din  

Studiul efectuat de OIM în RM a unui număr de dosare penale pe TFU şi infracţiuni conexe, şi 

recomandările relevante, care a fost extrem de utilă pentru procurori şi a contribuit la consolidarea 

capacităţilor în investigarea şi judecarea acestor categorii de infracţiuni. 

Alţi 6 procurori (din Briceni, Cahul, Cantemir, Edinet, Leova şi Ungheni) au participat în perioada 

31 octombrie – 1 noiembrie 2012 la un atelier de lucru axat pe încadrarea juridică, chestiuni legate de 

protecţia şi intervievarea victimei şi pe chestiuni de investigare a infracţiunilor de trafic, inclusiv 

pentru a fi capabili să instruiască la rândul lor alţi reprezentanţi ai organelor de drept. Atelierul a fost 

organizat de către OIM în RM în parteneriat cu CCTP, CI ”La Strada” şi cu susţinerea Guvernului 

SUA. 

În cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” în perioada 3-7 decembrie 2012 a fost organizat 1 seminar de 

instruire pentru 14 colaboratori responsabili de combaterea TFU din Vulcăneşti, Dubăsari, DAI 

Găgăuzia, Taraclia, Ungheni, Hînceşti, Donduşeni, Rîşcani, Străşeni, Leova, Călăraşi, Şoldăneşti, 

mun. Chişinău, CPs. Ciocana. Conform planului de studii, audienţii cursului de perfecţionare au 

frecventat integral 40 ore de curs (14 ore prelegeri, 14 ore seminare şi 12 ore lecţii practice) 

susţinând un examen, două colocvii diferenţiate şi patru colocvii ordinare. 

În perioada 5-6 martie 2013 reprezentanţii Procuraturii Generale în comun cu judecătorii de la Curtea 

Supremă de Justiţie şi reprezentanţii Centrului pentru combaterea traficului de persoane al MAI au 

participat în calitate de formatori la seminarul „Aspecte privind investigarea şi calificarea juridică a 

infracţiunilor de TFU. Tehnici de audiere a victimelor /martori TFU”, organizat de INJ în parteneriat 

cu NORLAM, ROLISP şi CI „La Strada”. În cadrul acestei activităţi au beneficiat de instruire în 

domeniul combaterii TFU 10 procurori, 10 judecători (de la instanţe de judecată de diferite niveluri) 

şi 10 ofiţeri de urmărire penală din cadrul MAI. 

De asemenea, în vederea eficientizării mecanismului SNR, la 06 martie 2013 reprezentanţii PG au 

participat la lucrările mesei rotunde privind prezentarea Raportului anual privind gradul de 

implementare a Strategiei SNR pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale 

traficului de fiinţe umane elaborat de către MMPSF. 

În acelaşi context reprezentanţii PG au participat la Atelierul de lucru în cadrul Proiectului finanţat 

de ISEC „Eforturile comune ale organelor de drept şi autorităţilor din domeniul sănătăţii în statele 

membre UE şi ţările terţe pentru prevenirea şi combaterea TFU, protecţia şi asistenţa victimelor 

TFU”, organizat de către MMPSF în zilele de 12-13 iunie 2013, implementat de ONG Payoke, 

Belgia în cooperare cu MMPSF, EUROPOL, FRONTEX şi Universitatea Danube Krems, Austria. 

Ţinând cont de impactul pe care îl are corupţia în activitatea de combaterea a TFU, la data de 

17.06.2013 procurorii au participat la lucrările Conferinţei internaţionale „Lupta împotriva corupţiei 

în RM. Promovarea bunelor practici din Italia, România, SUA. Provocări, realizări şi lecţii învăţate.” 

Organizat de ABA ROLI Moldova. 

În iunie şi septembrie 2013, INJ în colaborare cu CI „La Strada” a organizat 2 treninguri cu durata de 

2 zile la subiectul „Audierea copiilor, victime-martori ale exploatării/ abuzului sexual”, cu 

participarea a 46 specialişti (25 procurori şi 21 judecători). Acest atelier a fost organizat pentru 

aplicarea curriculumului instituţionalizat în anul 2012. În anul 2013, au avut loc mai multe instruiri 
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al procurorilor şi judecătorilor privind audierea copilului victimă/ martor, cu participarea 

formatorilor de la CI „La Strada” (10 procurori şi 7 judecători de instrucţiune). 

În iunie 2013, la invitaţia CCTP, CI „La Strada” a participat în calitate de formator la instruirea 

ofiţerilor de urmărire penală, noi angajaţi în cadrul CCTP privind profilul psiho-social al victimei 

(victimologie), modalităţile de manipulare folosite de către recrutori şi tehnici de audiere ale 

victimelor TFU, martori vulnerabili (20 de colaboratori ai CCTP au fost instruiţi).  

În acelaşi timp, în cadrul proiectului „Prevenirea corupţiei şi impunităţii în lupta împotriva traficului 

de persoane prin abilitarea media şi prin consolidarea cooperării între societatea civilă şi organele 

de drept 2010-2013” finanţat de Guvernul SUA, OIM în RM a prezentat în cadrul Forumului 

Naţional Studiul Analitic privind investigarea şi judecarea cauzelor de trafic de persoane şi a 

infracţiunilor conexe, care conţine o analiză aprofundată a dosarelor pe cazuri de TFU şi infracţiuni 

conexe, constatări şi recomandări în sensul îmbunătăţirii situaţiei la capitolul investigării şi judecării 

cazurilor de trafic şi infracţiuni conexe şi protecţiei victimelor în cadrul procesului penal. Totodată, 

în baza Studiului, a fost elaborat şi publicat „Ghidul practic pentru investigarea infracţiunilor de 

trafic de persoane”.  

În perioada de referinţă, INJ, IGP şi PG în cooperare cu OIM în RM şi cu susţinerea financiară a 

Guvernului SUA, a organizat şi desfăşurat 3 seminare de profil, desfăşurate sub forma unui program 

cu trei etape. Astfel: 

1) Între 26 şi 27 septembrie 2013 a avut loc Seminarul de instruire pentru procurori şi 

anchetatori cu genericul „Problemele calificării şi manipulării victimei de către traficant cu scopul 

schimbării declaraţiilor”. La seminar au participat 25 de reprezentanţi ai organelor de drept (13 

procurori şi 12 anchetatori). Programul de instruire a cuprins patru module: încadrarea juridică 

corectă a faptelor penale de (1) TFU şi proxenetism şi (2) TFU, muncă forţată şi organizarea 

cerşetoriei; (3) minimizarea riscului manipulării victimei şi (4) acţiunile ce urmează a fi întreprinse 

în cazul manipulării victimei de către traficant.  

          2) Între 24 şi 25 octombrie 2013, a fost desfăşurat un Atelier practic de instruire pentru 

procurori şi judecători cu genericul „Audierea victimelor, victima în calitate de martor şi dezbaterile 

judecătoreşti în cazurile de TFU, la care au participat 10 procurori şi 7 judecători, iar programul de 

instruire a cuprins următoarele module: (1) Prima audiere a victimei; (2) Pregătirea pentru procesul 

de judecată. Atelierul s-a bazat pe bunele practici anterioare, punând accent pe exerciţii şi jocuri de 

rol pentru dezvoltarea unor abilităţi practice mai eficiente. 

 3) La data de 6 noiembrie 2013 a avut loc Atelierul de instruire cu genericul „Tehnicile lucrului 

în echipă şi arestul preventiv în cazurile de trafic de persoane”, la care au participat 8 procurori şi 13 

ofiţeri de urmărire penală. Atelierul s-a axat pe problemele ce apar din punct de vedere practic pe 

parcursul desfăşurării urmăririi penale a cazurilor de trafic. Un aspect esenţial abordat a fost 

consolidarea conlucrării dintre procurori şi ofiţerii de urmărire penală pentru a eficientiza activitatea 

lor în echipă pe parcursul urmăririi penale şi de a demonstra caracterul de conlucrare necesar pentru 

soluţionarea infracţiunilor de trafic.  

                                                                                                                                                     Tabel 6.  

                                    Numărul de reprezentanţi instruiţi ai organelor de drept 2012-2013 
         Anul 2012           Anul 2013 

Procurori 149 56 

Anchetatori  12 

Judecători 82 28 
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Ofiţeri de urmărire penală 17 13 

Total   161 persoane 109 persoane 

În 2013 USM în parteneriat cu CI “La Strada” a elaborat programul de masterat Psihologia 

Judiciară. Absolvenţii acestui masterat vor fi capabili să medieze interacţiunea copiilor cu statut de 

victimă/ martori a diferitor tipuri de abuzuri cu sistemul juridic, să asiste copiii în conflict cu legea, 

să elaboreze profiluri criminale, să participe şi acorde expertiza psihologică în cadrul grupurilor de 

probaţiune, să asiste echipele organelor de forţă în investigarea infracţiunilor, să contribuie la 

prevenirea comportamentelor infracţionale, prin elaborarea programelor individualizate pentru copiii 

în conflict cu legea. Programul dat a fost aprobat de către senatul USM şi prezentat MEd în 

decembrie 2013. 

La 11-12 noiembrie 2013 reprezentanţii PG în comun cu INJ au organizat şi participat în calitate de 

experţi la seminarul pentru procurori şi judecători privind investigarea şi  calificarea juridică a 

infracţiunilor de TUF. Tehnici de audiere a victimelor TFU. 

 În perioada 26-27 noiembrie 2013 reprezentantul Procuraturii Generale a participat la lucrările 

seminarului „Mecanisme de protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane” care a fost organizat de 

către oficiul OSCE din Bacu. Acesta a fost divizat în 4 module – „Diferenţele dintre infracţiunile de 

trafic de persoane şi proxenetism”, „Diferenţele dintre infracţiunile de trafic de persoane, muncă 

forţată şi organizarea cerşetoriei”, „Evaluarea şi reducerea riscului manipulării victimei” şi 

„Ajustarea la schimbări şi intervenţii”. Seminarul respectiv a avut un impact enorm în fortificarea 

capacităţilor procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală. 

Totodată, subliniem rezultatele proiectului „Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de 

fenomenul TFU în Europa de Sud-Est şi cu precădere în RM” , coordonat de către SP şi implementat 

în colaborare cu MAI, PG, INJ. Printre activităţile desfăşurate sunt: 3 seminare de instruire pentru 

poliţişti, procurori şi judecători (18-20 iunie, 08-19 iulie şi 16-18 iulie 2013); 2 vizite de studiu în 

Marea Britanie şi Olanda (23-27 septembrie, 28 octombrie-1 noiembrie 2013) pentru specialiştii din 

PG şi MAI, având drept scop consolidarea capacităţilor specialiştilor în cooperarea poliţienească şi 

judiciară internaţională.  

În perioada 23-27 septembrie 2013, colaboratorii IGP din RM au efectuat o vizită de studiu în 

Marea Britanie (Londra), în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de 

fenomenul TFU în Europa de Sud-Est şi cu precădere în RM”. 

Vizita a fost organizată de către UNODC în colaborare cu SP, având drept scop, studierea 

componentelor şi resurselor sistemului, organizarea generală a lucrului; metodele de analiză a 

informaţiei operative, scopul analizei şi tipul de rapoarte; procesul de colectare a datelor şi 

mijloacele necesare; resursele tehnice care facilitează colectarea, stocarea şi analiza datelor şi a 

informaţiei; resursele umane necesare pentru a desfăşura procesul de analiză a datelor şi a 

informaţiei.  

În cadrul vizitei de studiu colaboratorii IGP au vizitat Poliţia Metropolitană din Marea Britanie şi 

autoriţăţile serviciului de urmărire penală, Centrul de combatere a TFU din Marea Britanie, Agenţia 

de combatere a crimelor organizate grave (SOCA), Salvation Army, Colegiul European de Poliţie 

(CEPOL) şi alte instituţii relevante. Prin urmare, cunoştinţele obţinute vor fi direct investite în 

eforturile actuale ale IGP ce se referă la dezvoltarea unui sistem analitic şi a capacităţilor IGP – 

tehnice, umane, instituţionale - şi a CCTP, ca element constitutiv al IGP. 

În perioada 8-19 iulie 2013, ofiţerii de investigaţii şi analiştii de informaţii operative au participat la 

“Trainingul privind analiza operativă în materie penală”, din cadrul Proiectului „Consolidarea 

răspunsului justiţiei penale faţă de fenomenul TFU în Europa de Sud-Est, şi cu precădere în RM” 

implementat de către UNODC în colaborare cu SP. Seminarul de instruire a avut drept scop 
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fortificarea capacităţilor ofiţerilor de investigaţie şi analiştilor de informaţii operative cu 

competenţele necesare pentru analiza unor volume mari de informaţii, provenite din diverse surse, şi 

pentru transformarea acestora în informaţii operative exacte. 

La 16 iulie 2013, o echipă de experţi naţionali şi internaţionali au deschis lucrările Atelierului de 

instruire cu tema "ECHIPE COMUNE DE INVESTIGAŢIE", pentru poliţişti şi procurori din 

raioanele ţării, specializaţi în combaterea TFU. Atelierul s-a desfăşurat în cadrul Proiectului 

"Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de fenomenul TFU în Europa de Sud-Est şi cu 

precădere în RM" implementat de către UNODC în colaborare cu SP al CN CTFU şi a avut drept 

scop acumularea cunoştinţelor despre: aplicarea cadrului legislativ în crearea Echipelor comune de 

investigare şi activitatea în cadrul acestora, precum şi identificarea carenţelor în procesul de 

colaborare pentru îmbunătăţirea acestui instrument de investigare pe viitor. 

În perioada 18-20 iunie 2013 la Chişinău a avut loc seminarul de instruire „Dezvoltarea 

capacităţilor de combatere a infracţiunilor comise prin sisteme informaţionale" în cadrul proiectului 

„Consolidarea răspunsului justiţiei penale faţă de fenomenul TFU în Europa de Sud-Est şi cu 

precădere în RM". Evenimentul a fost organizat de către UNODC în colaborare cu SP. Training-ul a 

avut drept scop îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe şi a aptitudinilor tehnice, precum şi 

consolidarea capacităţilor organelor de drept în domeniul crimelor informatice. 

Procurorii au participat la lucrările seminarului „Cooperarea transfrontalieră în prevenirea TFU”, care 

a avut loc în municipiul Iaşi (România), în perioada 2-4 februarie 2014 organizat de Direcţia 

Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Ungheni în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi 

şi Asociaţia Filantropică „Trup şi Suflet” din Iaşi, România, Consiliul Raional Herţa, Ucraina, în 

cadrul proiectului „Cooperarea transfrontalieră în prevenirea TFU”, finanţat de către Uniunea 

Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-RM 2007-2013. 

La 13 martie 2014 procurorii au participat în calitate de formatori la seminarul organizat de INJ cu 

suportul financiar al Misiunii OIM în RM în cadrul căruia a avut loc mai multe prezentări pe aspecte 

legate de prevenirea şi combaterea TFU. 

În perioada 10-15 martie 2014 procurorii au efectuat o vizită de lucru în Serbia care a fost organizată 

de către Misiunea OSCE în RM. În cadrul vizitei membrii delegaţiei au avut întâlniri cu reprezentanţii 

Ministerului de Interne, ai Procuraturii Generale, Agenţiei specializate în combaterea crimei 

organizate. În cadrul acestor întâlniri au fost abordate cazuri comune, care se investighează în paralel 

de către organele de drept din Serbia şi cele din RM. De asemenea, membrii delegaţiei au vizitat 

azilul pentru victimele TFU şi s-au familiarizat cu activitatea desfăşurată de către ONG-rile 

specializate în prevenirea cazurilor de TFU. 

Înstruirea în domeniu combaterii TFU se efectuează la toate fazele de pregătire profesională. 

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI are dedicate 40 de ore pregătirii iniţiale în domeniul investigării 

şi documentării infracţiunilor de TFU şi celor conexe. 

CCTP are elaborat un modul propriu de instruire destinat ofiţerilor antitrafic. Modulul este elaborat 

pentru 2 zile (16 ore) de instruire şi conţine următoarele tematici: 

- legislaţia existentă în domeniu; 

- calificarea infracţiunilor; 

- identificarea victimelor; 

- audierea victimelor; 

- protecţia victimelor. 

Modulul are la bază studii de caz ale CCTP şi este predat de către ofiţerii experimentaţi ai acestei 

subdiviziuni. Formările au loc regulat, de 2 ori pe an.  



 

59 
 

17.GRETA also considers that the Moldovan authorities should make full use of the available 

measures to protect victims and take additional measures to ensure that victims of THB are 

adequately informed and assisted during pre-trial and court proceedings (GRETA, de asemenea, 

consideră că autorităţile moldoveneşti ar trebui să utilizeze pe deplin măsurile disponibile de 

protejare a victimelor. În acest context, autorităţile moldoveneşti ar trebui să ia măsuri 

suplimentare pentru a se asigura că victimele TFU sunt informate în mod corespunzător şi asistate 

în timpul pre-procesului şi procedurilor judiciare) 

Conform prevederilor Codului de Procedură Penală40, organul de urmărire penală este obligat să 

aducă la cunoştinţă şi să explice participanţilor la proces drepturile şi obligaţiile lor procesuale, 

precum cele non-procesuale. 

Astfel, înainte ca victima să fie chestionată şi să fie recunoscută în calitate de parte vătămată, 

acesteia i se aduce la cunoştinţă contra semnătură prin întocmirea unui proces-verbal, care se 

anexează la dosarul penal, drepturile şi obligaţiile victimei, inclusiv cele prevăzute de Legea nr. 241 

din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea TFU, precum că are dreptul să beneficieze de o 

perioadă de reflecţie pe o durată de 30 de zile, să primească asistenţă pentru recuperare fizică, 

psihologică şi socială, să fie cazată în Centre de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU, să primească, 

prioritar, asistenţă de la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă pentru integrarea profesională, 

precum şi asistenţă juridică gratuită. 

La 11 aprilie 2014, Parlamentul RM a adoptat în primă lectură proiectul de Lege cu privire 

modificările la Codul de Procedură Penală, art. 110
1
, audierea minorilor. Prin această modificare se 

propune evitarea contactului copilului victimă cu făptuitorul, precum şi de a limita contactul cu 

sistemul justiţiei penale, în scopul reducerii revictimizării care este foarte probabil să se producă 

dacă minorul trebuie să facă declaraţii în mod repetat, retrăind aceleaşi sentimente.  

Aceaste modificări vor aduce în corespundere prevederile naţionale în aces sens la instrumentele 

internaţionale la care RM este parte, de exemplu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 

Convenţia Consiliului Europei pentru Protecţia Copiilor împotriva Exploatării Sexuale şi a 

Abuzurilor Sexuale (Convenţia de la Lanzarote) etc.   

PG de comun cu CI „La Strada” a elaborat proiectul Regulamentului Camerei de Audiere a Copiilor. 

La moment proiectul Regulamentului este finalizat, aplicarea lui va avea loc după modificarea 

legislaţiei ce ţine de audierea minorilor (art. 110
1
 din CPP).  

Referitor la consilierea psihologică şi asistenţa juridică garantată de stat, există reglementări în 

vigoare care statuează dreptul la aceste servicii şi modul de acordare a acestora. În acest sens 

menţionăm art. 16, 17 din Legea nr. 241 din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea 

TFU, conform cărora, acordarea serviciilor respective, este asigurată de stat prin intermediul 

centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU.  

Totodată, având în vedere gravitatea faptelor stipulate în art. 165 alin. (2) şi (3) din Codul Penal 

(traficul de fiinţe umane în forme agravate), care reprezintă infracţiuni deosebit de grave, şi în 

temeiul art. 58 alin. (4) pct. 2) din Codul de Procedură Penală, victimele acestora, au dreptul în 

cadrul unui proces penal la asistenţă juridică garantată de stat în cazul în care nu dispun de mijloace 

băneşti pentru a-şi plăti un avocat. Acest drept este valabil indiferent de faptul dacă victima a fost sau 

nu recunoscută în calitate de parte vătămată în procesul penal.  

Totodată, victimele TFU au dreptul la alte forme de asistenţă juridică garantată de stat, conform 

Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. 

                                                        
40

 Legea nr. 122 din 14.03.2003, cu modificările ulterioare. 
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CONCLUZII 

Reieşind din cele menţionate mai sus putem concluziona că Guvernul RM a depus eforturi atât la 

implementarea recomandăroilor GRETA, cât şi la implementarea altor activităţi care au avut menirea 

să contribuie la schimbarea situaţiei din domeniul preveniriri şi combaterii TFU. 

 

Cu toate aceste realizări, trebuie să menţionăm că comunitatea antitrafic continuă să depună 

eforturi consolidate în vederea depăşirii unor deficienţe/ dificultăţi, care mai rămân actuale, şi ţin de: 

 Creşterea graduală a angajamentului instituţiilor publice în asigurarea implementării calitative 

a politicilor anti-trafic din contul bugetului public. 

 Implicarea mai activă în calitate de parteneri în implemenatrea politicii de prevenire şi 

combatere a TFU a ONG-lor locale, care sunt active pe acest segment sau necesită 

consolidare. 

 Armonizarea continuă a cadrului legal şi dezvoltarea cadrului secundar de implementare a 

politicilor în domeniu: 

- aprobarea instrucţiunii cu privire la neatragerea la răspundere a prezumatelor victime, în 

situaţia unde există careva motive de a suspecta intervenirea/ intimidarea/ determinarea la 

depunerea declaraţiilor false din partea altor persoane (inclusiv traficant);  

- elaborarea şi testarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a politicilor naţionale 

antitrafic;  

- elaborarea programului e-learning pentru colaboratorii din cadrul misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare ale RM în străinătate;  

- ajustarea şi perfecţionarea de către MMPSF a mecanismului de repatriere a copiilor din 

străinătate; 

- elaborarea Conceptului pentru Crearea fondului garantat de stat de compensare a victimelor 

TFU (concept, care poate fi extins pentru victimele tuturor crimelor).  

 Consolidarea capacităţilor reprezenţanţilor organelor de drept în domeniul monitorizării sau 

controlului tranzacţiilor financiare la toate etapele urmăririi penale. 

 Evaluarea capacităţilor de realizare a competenţelor CT în coordonarea şi monitorizarea 

realizării politicilor din domeniu. 

 Perfecţionarea Programului electronic de colectare a datelor din cadrul SP. 

 Amplificarea investigaţiilor în vederea contracarării activităţii grupurilor criminale 

transnaţionale specializate în TFU şi TC. 

 Aplicarea mai frecventă a prevederilor legale care se referă la investigaţii financiare, în 

vederea urmăriri şi confiscării bunurilor provenite din activitatea de TFU. 

 Intensificarea cooperării internaţionale a organelor de drept din RM specializate în 

combaterea TFU cu instituţii identice din ţările de tranzit şi cele de destinaţie.    

 Creşterea informării şi sensibilizării publicului larg privind pericolele şi consecinţe traficului 

de fiinţe umane, tendinţele noi ale fenomenului dat şi a fenomenelor conexe, în special în 

localităţile rurale. 

 

 


