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CUVÎNT ÎNAINTE   
 

Prezentul Raport constituie rezultatul activităţii analitice a Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane, în competenţa căruia intră nu doar investigarea şi urmărirea penală a 
infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, dar şi colectarea şi analiza datelor privind fenomenul 
traficului de fiinţe umane. Este o primă încercare a Poliţiei de a prezenta o analiză amplă şi 
temeinică a materialelor cauzelor penale, care are drept scop atât monitorizarea, cât şi 
descrierea specificului fenomenului traficului de fiinţe umane în Republica Moldova.  
 
Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a 
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni al MAI, pe baza căruia a fost elaborat prezentul raport, şi 
metodologia de analiză şi interpretare a datelor acumulate în acest Sistem sunt la etapa de 
formare. Elaborarea raportului dat contribuie nu numai la studierea fenomenului traficului de 
fiinţe umane, dar şi la dezvoltarea Sistemului şi metodologiei prelucrării datelor necesare pentru 
factori de decizie, organele de aplicare a legii, alte structuri şi organizaţii interesate în domeniu.    
 
Raportul însumează informaţii despre profilul victimei traficului şi a traficantului, raportat la 
media statistică, principalele semne şi elemente ale traficului de fiinţe umane - specificul 
recrutării şi transportării, formele de exploatare şi modus operandi a traficanţilor/metodele 
ilicite de influenţare/control asupra victimelor, etc. Deşi este un prim exerciţiu analitic de acest 
gen al Poliţiei, Raportul face referire şi la unele tendinţe noi/schimbări în manifestarea 
fenomenului. Pe viitor, acesta va lua forma unei publicaţii periodice, ceea ce ar face posibilă 
dezvoltarea unei analize comparative, cu extinderea eventuală a metodelor de cercetare. 
 
Analiza manifestării fenomenului traficului de fiinţe umane, dar şi a noilor tendinţe apărute în 
evoluţia acestuia nu este o sarcină tocmai uşoară, mai ales dacă ţinem cont de caracterul latent, 
ascuns al acestuia care nu se manifestă deschis, dar care poate izbucni oricând, mai ales că, la 
moment, nu există un punct credibil de pornire (baseline). Evaluarea externă a problemei – 
aprecierile experţilor internaţionali, cercetărorilor, jurnaliştilor de investigaţiii şi altor 
profesionişi -  se remarcă printr-o înalte amplitudine. Astfel, în timp ce unii fac declaraţii 
senzaţionale (cu trimitere la ipoteze vag argumentate, fără a prezentare şi careva dovezi 
concludente întru susţinerea acestora) prin care atrag atenţia asupra existenţei unui număr 
ipotetic de mare de victime ale traficului de fiinţe umane ajunse în sclavie, alţii sunt foarte 
reţinuţi în comentarii, de regulă bazându-se pe statisticile colectate de la diverse organizaţii.    
 
Deşi suntem foarte conştienţi de pericolul pe care-l are fenomenul traficului de fiinţe umane în 
Republica Moldova, fiind ferm convinşi de necesitatea continuării luptei cu acesta, totuşi, trebuie 
să precizăm că, în ultimii ani, s-a modificat caracterul acestuia, metodele folosite purtând un 
caracter mai subtil în comparaţie cu anii 90, când, în raport cu victimele traficului de fiinţe 
umane erau utilizate metode cu un caracter violent vădit pentru a le menţine în starea de 
exploatare. În ceea ce priveşte amploarea fenomenului traficului de fiinţe umane, tot mai mulţi 
cercetători şi analişti în domeniu sunt de părerea că nu este corect şi, practic, imposibil să 
evaluezi cantitativ un fenomen atât de latent precum este traficul de fiinţe umane.  
 
Credem că analiza echilibrată a cazurilor reale de trafic pe fiinţe umane în baza materialelor care 
se conţin în dosarele penale, va permite să cunoaştem mai bine natura şi manifestările curente 
ale traficului de fiinţe umane, să evidenţiem riscurile pe care le comportă acest fenomen astfel va 
permite să alimenteze procesul decizional în raport cu măsurile necesare pentru gestionarea 
eficientă a acestor riscuri în contextul efortuirlor ţării de contracarare a traficului de fiinţe 
umane.  
Ana Revenco,  Şef al Centrului pentru combaterea traficului de persoane  



 

 

  3 
 

MULŢUMIRI 
 
Raportul în cauză este unul pilot, prin care au fost testati indicatorii şi metodologia de analiză, 
activităţi realizate în parteneriat cu Centrului Internaţional „La Strada” inclusiv cu suportul 
oferit de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului “Lupta împotriva traficul de fiinţe umane - 
Fază 2 (THB/IFS/2)” implementat în 4 ţari (Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Moldova şi 
Turcia) de ICMPD (International Centre for Migration Policy Development), Viena în cooperare 
cu FEI (France Expertise Internationale), Franţa and FIIAPP (International Foundation of 
Administration and Public Policies), Spania. 
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METODOLOGIA   
 
 Prezentul Raportul „Monitorizarea situaţiei în domeniu traficului de fiinţe umane - analiza stării 
şi dinamicii infractionale pentru anul 2013” (în continuare - Raport) a fost elaborat în 
concordanţă cu cadrul legal existent în domeniu1 şi atribuţiile Centrului pentru combaterea 
traficului de persoane (în continuare - CCTP) cu referire la monitorizarea şi analiza 
fenomenului traficului.   
  
Prezentul Raport este îndreptat spre studierea situaţiei în domeniu traficului de fiinţe umane şi 
formelor de manifestare a fenomenului dat în Republica Moldova prin analiza datelor privind 
infracţiunile traficului de fiinţe umane/copii din Sistemul informaţional integral automatizat de 
evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni2, care 
reprezintă un sistemul multifuncţional, creat nu numai pentru înregistrarea infracţiunelor, dar şi 
pentru colectarea, prelucrarea datelor, elaborarea rapoartelor analitice, etc.     
 
Sarcinele principale ale cercetării includ prelucrarea şi analiza datelor referitoare la aspectele 
diferite ale infracţiunilor trafic de fiinţe umane/trafic de copii cu evidenţierea trăsăturilor 
specifice/semnelor fenomenului traficului: 

a) semnelor directe – elementele componenţei infracţiunii trafic de fiinţe umane/copii (pe 
baza art. 165 şi art. 206 Codului penal al Republicii Moldova) care în rândul său reflectă 3 
grupe de elemente ale definiţiei fenomenului „trafic de fiinţe umane”, acceptată la nivel 
internaţional: 

- acţiunile – recrutarea, transportarea, transferul, etc.;  
- mijloacele de influenţare ilicite (metode de control utilizate de  infractori) - 

înşelăciunea, aplicarea violenţei, abuz de poziţie de vulnerabilitate, etc.; 
- scopurile exploatării – exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă, exploatarea în 

cerşit, etc.; 
b) semnelor indirecte – datele despre personalitatea şi viaţa victimelor traficului de fiinţe 

umane şi a traficanţilor, precum şi alte circumstanţe, legate cu traficul de fiinţe umane. 
 
Rezultatele acestui studiu pot fi utilizate pentru prognozarea situaţiei infracţionale în domeniu 
traficului, elaborarea politicilor corespunzătoare  şi recomandărilor privind eficientizarea 
urmăririi penale pe dosarele penale ce ţin de infracţiunea trafic de fiinţe umane/trafic de copii, 
prevenirea cazurilor date, protecţia şi asistenţa victimelor, perfecţionarea materialelor de 
instruire a specialiştilor, etc. 
 
Prezentul Raport a fost elaborat pe baza actelor de evidenţă primară a Sistemului informaţional 
integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au 
săvârşit infracţiuni (fişa infracţiunii constatate şi fabula) completate de către specialiştii 
organelor de urmărire penală -  participanţii la Sistem dat (CCTP şi alte subdiviziuni ale 
Inspectoratului General al Poliţiei, Procuratura). Date lipsă au fost obţinute prin convorbiri 
telefonice cu specialiştii respectivi. 
 
În total au fost analizate datele din 155 cauze penale pe traficul de fiinţe umane/traffic de 
copii iniţiate în 2013 din care: 

                                                
1
Art. 11  al  Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 

((Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812) 
2 Administrarea Sistemului, se efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne, care este deţinătorul băncii centrale de 

date 
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- 1353 cauze penale pe art.165 „Traficul de finţe umane” (adulţi) al Codului Penal 
(125 - trafic transfrontalier/extern şi 10 - trafic intern); 

-  20 cauze penale pe art.206 „Traficul de copii” al Codului Penal (10 - trafic extern şi 
10 - trafic intern).  

 
E necesar să mai precizăm că Republica Moldova este în mare parte o ţara de origine a traficului, 
când victimele sunt transportate şi exploatate în exteriorul ţării, şi în majoritatea cauzelor 
înregistrate în ultimii ani au suferit victimele adulte (125 cauze sau 81% din numărul total al 
cauzelor). De aceea, analiza cauzelor de trafic în prezentul Raport este focusată în primul rând 
pe cauzele de trafic transfrontalier, în rezultatul cărora au suferit victime adulte. Analiza 
cauzelor traficului de copii (extern şi intern), precum şi traficului intern (adulţi ţi copii) a fost 
efectuată separat  pentru a evidenţia trăsături lor specifice. 
  
Analiza a fost efectuată separat pe fiecare din 3 scopuri principale de exploatare ale victimelor 
traficului manifestate în 2013 – exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă şi exploatarea în 
cerşit. 2 cauze de trafic în scopul prelevării organelor, înregistrate în 2013, au rămas în afara 
prezentei cercetări în legătură cu numărul mic de cauze înregistrate in perioada studiată. 
Totodată, analiză a fost îndreptată spre identificarea corelaţiei dintre scopuri de exploatare 
şi zonele geografice principale de destinaţie a TFU, modus operandi traficanţilor şi alte 
trăsături specifice ale TFU.  
 
Se cuvine să menţionăm că în cadrul cercetării respective a fost aplicată în principal metoda 
analizei calitative a informaţiei, utilizând întrucâtva şi metoda analizei cantitative a informaţiei. 
Fiecare cauză penală era examinată ca o sursă de informaţie privind manifestarea unor trăsături 
specifice/semne aparte ale fenomenului trafic de fiinţe umane. Informaţia empirică obţinută în 
rezultatul prelucrări şi analizei a fost confruntată cu teoria din domeniu, cu documentele 
dreptului internaţional, legislaţia Republicii Moldova şi recomandările din literatura privind 
problematica în cauză. Pentru elaborarea metodologiei date au fost studiate şi utilizate 
următoarele surse de informaţii: 
- Trafficking in Human beings Report, Eurostat, 2013; 
- European Statistics Code of Practice for the national and community statistical authorities, 

adopted by European Statistical System Committee, 28.09.2011;  
- UKHTC: A Baseline Assessment of the Nature and Scale of Human Trafficking in 2011, SOKA, 

2012; 
- Situational Overview on Trafficking in Human Beings, European Agency for the 

Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of 
the European Union (FRONTEX), Warsaw, 2011; 

- Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action 
against Trafficking in Human Beings by the Republic of Moldova, GRETA, 2012; 

- Handbook on Anti-trafficking Data Collection in South-Eastern Europe: Developing 
Regional Criteria, ICMPD, 2010; 

- Guidelines for the Collection of Data on Trafficking in Human Beings, Including Comparable 
Indicators, IOM and Federal Ministry of the Interior of Austria, 2009; 

- Alte publicaţii.  
 
Urmând în continuare tema limitărilor, se cuvine să menţionăm că studiul nu a avut o astfel de 
sarcină ca evaluarea cantitativă a gradului de răspândire în Moldova a traficului de fiinţe 
umane/traficului de copii, avându-se în vedere gradul înalt de latenţă a fenomenului.  

 
                                                
3 77 cauze au fost iniţiate de CCTP, 55 – de subdiviziunile teritoriale IGP şi 3 – de Procuratura 
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De asemenea nu au fost analizate toate particularităţile manifestării fenomenului trafic de fiinţe 
umane, ca unui fenomen social, сare se pot deosebi de elementele articolelor 165 şi 206 din 
Codul Penal, fiindcă criminalizarea nu să cuprindă toate formele de trafic, doar pe cele foarte şi 
extrem de periculoase pentru societate. Deşi analiza a fost focusată pe cauzele penale iniţiate şi 
nu pe cauzele penale finisate, pe care au fost pronunţate hotărâri instanţelor de judecată 
definitive, ce extinde gamă de cercetare (cercetarea focusează nu numai pe victime definitiv 
identificate şi traficanţii condamnate, dar şi pe victime prezumate şi traficanţii bănuite 
/suspecte), cele mai uşoare forme ale fenomenului traficului, care nu sunt supuse criminalizării, 
au rămas în afara prezentei cercetări. 

 
Trebuie să remarcăm că înregistrarea infracţiunilor penale este operată nu cu anul comiterii, ci 
cu data începerii urmării penale, care pot fi deferite. Deşi, majoritatea - 55% din victime 
înregistrate în anul 2013 au fost traficate în acest an, restul au fost recrutate şi exploatate în anii 
precedenţi  -  2003 - 2012, ce reprezintă o perioadă de timp destul îndelungată, pe parcursul 
căruia au avut loc cauzele studiate. 
 
Luând în consideraţie toate limitări al cercetării date, interpretarea datelor şi formularea 
concluziilor au fost discutate în prealabil cu experţi în problematică, care lucrează în câmpul,  şi 
corectate, ţinându-se cont observaţiile şi sugestiile acestora, pentru a exclude eventualele 
greşeli.  

 
Toate numele pomenite în prezentul Raport ca fiind atrase în situaţii de trafic de fiinţe umane 
sunt fictive. 
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TERMINOLOGIE  
 
În prezentul Raport este utilizată în temei terminologia împrumutată din legislaţia  penală a 
Republicii Moldova privind traficul de fiinţe umane/traficul de copii şi probleme conexe, precum 
şi din Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în 
cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul de copii” nr. 37 din 22.11.2004, adoptată în 
scopul asigurării unei aplicări corecte şi unitare a legislaţiei privind traficul de fiinţe umane şi 
traficul de copii în ţara noastră.  

 
În cele ce urmează am inserat noţiunile termenilor utilizaţi în Raport:  

 
Trafic de fiinţe umane  – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei 
persoane în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii 
forţate, pentru cerşetorie, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în conflicte 
armate sau în activităţi criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor, săvârşită prin: 
ameninţare cu aplicarea sau aplicarea violenţei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaţa şi 
sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, prin confiscare a documentelor şi prin servitute, în 
scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil precum şi prin 
ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane atât 
fizice, cât şi juridice; înşelăciune; abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau 
primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine 
controlul asupra unei alte persoane; cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţa, sănătatea 
fizică sau psihică a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante 
pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenţei fizice, a armei, 
precum şi a altor mijloace.  
 
Vom atrage atenţie că, potrivit definiţiei, traficul de fiinţe umane reprezintă o combinare a trei 
grupe de elemente:  

a) Acţiuni (recrutarea, transportarea, transferul, adăpostire sau primirea persoane);  
b) Mijloace de influenţare (ameninţare cu aplicarea sau aplicarea violenţei, răpire, prin 

confiscare a documentelor ş.a.m.d.) şi  
c) Scopuri (diverse forme de exploatare – sexuală, prin muncă, pentru cerşit, etc.).  

Traficul de fiinţe umane este anume combinarea a acestor trei elemente, şi nu a fiecărui din 
ele luate aparte4.  

 
Trafic de copii – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, 
precum şi darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţământului unei 
persoane care deţine controlul asupra copilului, în scopul: exploatării sexuale, comerciale şi 
necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografică; exploatării prin muncă sau servicii 
forţate; practicării cerşetoriei sau în alte scopuri josnice; exploatării în sclavie sau în condiţii 
similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale; folosirii în conflicte armate; folosirii în 
activitate criminală; prelevării organelor sau ţesuturilor umane; abandonării în străinătate, 
vânzării sau cumpărării. Aceleaşi acţiuni însoţite: de aplicare a violenţei fizice sau psihice 
asupra copilului; de aplicare a armei de foc sau de ameninţare cu aplicarea acesteia; de abuz 
şi violenţa sexuală asupra copilului, de profitare de abuz de autoritate sau de situaţia de 
vulnerabilitate a copilului, de ameninţare cu divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei 
copilului sau altor persoane; de prelevare a organelor sau ţesuturilor umane. 

                                                
4 Vezi: http://www.coe.int. Raportul explicativ la Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 

umane, p.p.74 şi 75. 

http://www.coe.int/
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Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui copil în scopurile 
exploatării sunt considerate trafic de fiinţe umane, chiar dacă nu au fost utilizate nici unul din 
mijloacele de influenţare.  
 
Copil /minor – persoană care nu a atins vârsta de 18 ani. 
 
Recrutare – atragerea persoanelor prin selectare în situaţie de trafic de fiinţe umane. Include 
acţiuni orientate la încheierea unei înţelegeri a părţilor prin care una dintre părţi îşi asumă 
obligaţia de a presta o anumită muncă/servicii în anumite condiţii, pentru o anumită 
remunerare, într-un loc anumit etc.,  iar altă parte îşi asumă obligaţia de a o ajuta pe prima 
(organizarea deplasării la viitorul loc de muncă ş.a.) şi/sau să achite în acest scop o plată 
oarecare.  
 
Transportare – deplasarea unei persoane dintr-un loc în altul în perimetrul unui stat sau peste 
frontieră, folosind diferite mijloace de transport ori pe jos.  
 
Exploatare sexuală - impunerea persoanei la practicarea prostituţiei sau a altor acţiuni cu 
caracter sexual. Prin exploatare sexuală comercială se înţelege activitate aducătoare de 
profituri, care are drept urmare majorarea activului patrimonial al făptuitorului sau altor 
persoane, exprimându-se în folosirea victimei prin constrângere în prostituţie sau în industria 
pornografică. Prin exploatare sexuală necomercială se înţelege activitatea care nu are nici un 
impact direct asupra mărimii patrimoniului făptuitorului sau altor persoane, exprimându-se în 
căsătorie (inclusiv poligamică), concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare etc.  
 
Exploatare prin muncă sau servicii forţate – (a) determinarea victimei prin constrângere să 
îndeplinească o muncă pe care din propria iniţiativă şi voinţă nu ar îndeplini-o; (b) punerea 
victimei în situaţia de a presta o muncă la care nu era obligată de a o efectua; (c) ţinerea 
persoanei în servitute pentru achitarea unei datorii; (d) obţinerea muncii sau a serviciilor prin 
înşelăciune, constrângere, violenţă sau ameninţare cu violentă. 
 
Victima traficului de fiinţe umane/copii – persoană fizică ce a avut de suferit în rezultatul 
traficului de fiinţe umane/copii. 
 
Traficant – persoană care participă la organizarea şi desfăşurarea traficului de fiinţe 
umane/copii.  
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I. PRIVIRE DE SINTEZA ASUPRA FENOMENUL TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

  
În 2013 au fost înregistrate în total 155 cauze penale pe trafic de persoane (135 - pe art. 165 
CP „Traficul de fiinţe umane” şi 20 – pe art. 206 „Traficul de copii”). Remarcăm că numărul 
crimelor de TFU înregistrate în 2013 nu s-a schimbat semnificativ faţă de perioada analogică a 
anului precedent. Astfel, în 2012 au fost înregistrate în total 171 cauze penale pe trafic (151 - pe 
art. 165 CP şi 20 – pe art. 206). 

 
În 2013 au fost identificate 262 victime TFU, din care 233 sunt adulţi şi 29 – minori. Din 
numărul total victime –adulţi:  
- 153 pers. sunt femei sau 66% din numărul total al victimelor traficului - 

adulţi;   
- 80 pers. sau 34% – bărbaţi.  

Din numărul total victime – minori 21 sunt fete/72% şi 8 - băieţi/28%.  
 
Conform acestor date statistice, majoritatea victimelor sunt de gen feminin fapt care susţine 
ipoteza potrivit căreia femeile rămân a fi categoria cea mai vulnerabilă la pericolul traficului de 
persoane. Totodată, remarcăm că numărul bărbaţilor identificaţi drept victime a traficului de 
persaone este în creştere fapt care se datorează , credem, capacităţii mai sporite a organelor de  
drept de identificare dar şi a gradului de conştienţă a victimelor fapt confrmat de numărul în 
creştere a plingerilor şi sesizărilor parvenite la adresa Centrului.  

 
Persoanele traficate au fost supuse exploatării în diferite forme: 

 131  persoane (50%) - exploatării sexuale; 
 105 persoane  (40%) - exploatării prin muncă sau servicii forţate; 
   24 persoane  (  9%) -  exploatării în cerşit;  
     2 persoane  (  1%) - au fost traficate în scopul prelevării organelor5.  

55% din victime înregistrate în anul 2013 au fost traficate în acest an, restul au fost recrutate şi 
exploatate în anii precedenţi (2003-2012).  

 
În 2013, la nivel de ţară au fost identificaţi 169 pers. - traficanţi suspecţi. Nu a fost stabilită 
identitatea completă a 19 suspecţi/traficanţi, de către organele de drept fiind efectuate măsurile 
de investigaţie necesare întru stabilirea identităţilor finale ale acestora.  

 
Dintre 169 traficanţi identificate 97 pers. (58%) sunt  bărbaţi, 72 pers. (42%) - femei. Vârsta lor 
este cuprinsă între 18 şi 60 ani. Majoritatea persoanelor cercetate penal sînt de cetăţenie 
moldovenească, dar fiind de asemenea învinuiţi cetăţeni ai României, Israelului, Ucrainei, 
Azerbaidjanului, Federaţiei Ruse, Turciei şi Libanului.  

 
Din totalul traficanţilor identificaţi 99 pers. (58%) sunt suspecţaţi pentru implicarea în TFU cu 
scop de exploatare sexuală, 47 pers. (28%) – exploatare prin muncă, 21 pers. (13 %) – 
exploatare în cerşit şi respectiv 2 pers. (1%) – prelevare organe.  

 
Analiză trecutului criminal al traficanţilor (existenţa antecedentelor penale înregistrate) denotă 
că doar 22% din ei au fost anterior urmăriţi penal sau chiar condamnaţi pentru comiterea 
diferitor infracţiuni precum: proxenetism, trafic de fiinţe umane, furt, escrocherie, şantaj, viol, 
etc. 

                                                
5 Într-un caz fapta a fost realizată la finele anilor 90, iar în cel de-al doilea fapta a avut loc în 2013. 
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În plus, trebuie se remarcăm că 36 pers. (21 % din numărul total traficanţilor identificaţi şi 36% 
din numărul total traficanţilor specializae pe trafic în scopul exloatării sexuale) au fost grupate 
în 7 grupări criminale organizate specializate în TFU în scop de exploatare sexuală (art.165  
alin. 3 lit. „a” şi art.206 alin.3 lit. „d”).  

 
Republica Moldova rămânea de fapt o ţară de origine a TFU  -  87%  din cazurile de TFU 
înregistrate în 2013 au fost cazurile de trafic transfrontalier/extern şi 13% - de trafic 
intern/ pe teritoriul ţării. În perioada de referinţă a fost înregistrat doar un caz mai puţin 
obişnuit, când un cetăţean străin a fost exploatat în Republica Moldova. Astfel, un cetăţean al 
Libanului a organizat traficarea unui concetăţean al său, pe care ulterior la exploatat prin muncă 
obligându-l să efectueze diferite lucrări pe teritoriul unei ferme în Moldova.   

 
 

În perioada 2011–16 mai 2013, cetăţeanul Libanului T. aflîndu-se în R. Moldova, în comun acord şi 
împreună cu alte persoane ne stabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul exploatării prin 
muncă şi servicii forţate, folosindu-se de poziţia de vulnerabilitate a victimei, manifestată prin situaţia 
precară din punct de vedere a supravieţuirii sociale create de războiul civil din Siria, prin înşelăciune, sub 
pretextul angajării la un loc de muncă bine plătit în calitate de administrator la o fermă, a recrutat, 
transportat, primit şi adăpostit în R. Moldova pe cetăţeanul Siriei A., unde acesta a fost supus exploatării 
prin muncă. 

Astfel, la 06.08.2013 cetăţeanul Siriei A. a intrat în Republica Moldova prin Aeroportul Internaţional 
Chişinău, unde a fost întîlnit de către o persoană necunoscută care lucra în calitate de şofer al 
cetăţeanului T. pe nume Costea, care l-a transportat la o fermă de vite din apropierea or. Cahul, unde 
acesta a fost deposedat de documente şi sub pretextul că v-a primi un salariu în mărime de 800-1000 
dolari SUA, pe lună a fost convins să muncească în calitate de administrator. Apoi în iarna anului 2011, 
cetăţeanul A. a fost transferat la un alt loc de muncă în aceiaşi calitate la o fermă de vite amplasată în sat. 
Ghindeşti, r-nul Floreşti, unde a activat în aceleaşi condiţii de lucru pînă în iarna anului 2013, şi la fel fără 
a primi salariu. 

Ulterior, în iarna anului 2013, cetăţeanul A. - victima, din motivul solicitării de la cetăţeanului T. a 
salariului pentru perioada muncită şi restituirii paşaportului său a fost ameninţat cu aplicarea violenţei 
fizice şi psihice nepericuloase pentru viaţă şi sănătate şi impus de ultimul să muncească la diverse lucrări 
fizice pe teritoriul fermei în cauză pînă în luna mai 2013, cînd acesta a fugit de acolo prezentîndu-se la 
Biroul Migraţie şi Azil al MAI, unde a solicitat azil.  

 
 

În ce priveşte ţările de destinaţie, constatăm că dimensiunea geografică a infracţiunii de trafic 
este variată, totodată principalele ţările de destinaţie ale traficului extern continuă să fie 
Federaţia Rusă, „Republica Turcă Cipru de Nord” (în continuare - Cipru de Nord), Emiratele 
Arabe Unite, Turcia, Grecia şi alte ţări (Diagrama 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  13 
 

 
 

Diagrama 1 Dimensiunea geografică a traficului de persoane 
în raport cu scopul de exploatare (nr. de victime identificate) 

 
 
 

 
 
 
Analiza arată, că Federaţia Rusă a devenit principala ţară de destinaţie pentru victimele TFU din 
Moldova - 142 persoane traficate au suferit pe teritoriu acestei ţări, preponderent de pe urma 
exploatării prin muncă - 82 pers. (în majoritatea - bărbaţi), exploatării sexuale -  40 pers. 
(exclusiv femei) şi exploatării în cerşit – 20 pers. În ce priveşte Ciprul de Nord şi Turcia, aceste 
ţări rămâne a fi unele din principale ţări de destinaţie pentru exploatarea sexuală. 
 
După cum a demonstrat experienţa CCTP şi analiza datelor statistice pe TFU în anul 2013, 
putem evidenţia: 

1) Marea majoritatea a cauzelor TFU înregistrate reprezintă cauzele de trafic 
transfromtalier/extern, în rezultatul cărora au suferit victime adulte (125 cauzelor sau 
81% din numărul total al cauzelor); 

 
2) 3 scopuri de exploatare victimelor TFU/ forme principale de exploatare cel mai 

frecvent întâlnite în ultimii ani: 
a) exploatarea sexuală;  
b) exploatarea prin munca şi  
c) exploatarea în cerşit; 
 

3) 3 direcţii/zonele geografice principale de destinaţie a TFU pentru Republica 
Moldova:  

a) Statele CSI (Federaţia Rusă şi Ucraina);  
b) Orientului Apropiat (Turcia, Emiratele Arabe Unite, Liban, Israel, Iran, etc.) şi 

Cipru de Nord, care în mod condiţional pot fi referit la  Zona Orientului Apropiat, 
întrucât ruta traficului spre Cipru de Nord trece prin Turcia;   

c) Uniunea Europeană (Grecia, Italia, etc.) .  
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Luând în consideraţie cele menţionate mai sus, analiza cauzelor de TFU în prezentul Raport 
este focusată în primul rând pe cauzele de trafic transfrontalier, în rezultatul cărora au 
suferit victime adulte, şi a fost îndreptată spre identificarea corelaţiei dintre cele trei scopuri 
de exploatare a victimelor TFU cel mai frecvent întâlnite şi zonele geografice principale de 
destinaţie a TFU, modus operandi traficanţilor şi alte trăsături specifice ale TFU.  
 
 
II. TRAFICUL DE FIINŢE UMANE ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII SEXUALE 

 
TFU transfrontalier în scopul exploatării sexuale este cea mai răspândită formă de TFU din 
Republica Moldova – 79 cauze penale au fost iniţiate pe acest segment (59 %  din cauzele 
penale iniţiate pe art.165 CP) şi 111 victime au suferit de TFU în scopul exploatării sexuale 
(48% din numărul total de victime înregistrate pe art.165 CP). 

 
Zonele geografice de destinaţie   
 
În ceea ce priveşte destinaţiile traficului putem afirma că acest tip de exploatare este cel mai 
răspândit şi divers - el fiind prezent în toate 3 zonele de destinaţie TFU identificate şi respectiv 
cuprinde cel mai mare număr de ţări.  

 
Diagrama 2. Zonele geografice de destinaţie ale TFU în scopul exploatării sexuale (nr. 

victimelor identificate în fiecare din 3 zone) 

 

 
Predominantă în acest sens este zona Orientului Apropiat spre care se referă 58 victime TFU 
(52% din numărul total de victime traficate în acest scop), însă de menţionat este că această 
zonă cuprinde şi cel mai variat număr de ţări, precum: Turcia (19 pers.), Ciprul de Nord (25 
pers.), EAU (10 pers.), Liban (2 pers.),  Israel (1 pers.) şi Siria (1 pers.).  

 
Zona statelor CSI de asemenea este o destinaţie importantă pentru exploatarea sexuală -  43 
victime TFU (39 % din numărul total de victime traficate în acest scop) au fost înregistrate în 
această zonă, la care se rezumă doar 2 state - Federaţia Rusă (40 pers.) şi Ucraina (3 pers.). 
Federaţia Rusă este prin urmare ţara cu cel mai mare număr de victime traficate în scop de 
exploatare sexuală, cu o pondere individuală de cca 36% din totalul victimelor identificate în 
acest scop. 
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Exploatarea sexuală este unicul domeniu de exploatare unde ca destinaţie figurează zona UE, 
astfel fiind identificate 5 victime (5 % din numărul total de victime traficate în acest scop) 
traficate în state, anume - Grecia (4 victime) şi Italia (1 victimă).  
 
5 victime ale TFU au fost supuse exploatării sexuale în alte zone/ţări – Kosovo (3 pers.)6, Serbia 
(1 pers.) şi Tailanda (1 pers.). 
Profilul victimei 
 
Absolut toate victimele identificate, care au fost supuse exploatării sexuale, sunt de gen feminin 
(100%). Potrivit datelor analizate majoritatea victimelor sexual exploatate sunt tineri femei 
în vârsta între 18-25 ani (77%), 22 %  - au vîrste cuprinse între 26 – 35 ani şi 1%  - cu vărsta 
ce depăşeşte 35 de ani. 

 
Diagrama 3. Vîrsta victemelor TFU supuse exploatării sexuale (%) 

 

 
De cele mai dese ori victima exploatării sexuale provin dintr-o familia social-vulnerabilă (săracă 

- fără surse de venit permanent, incompletă/fără un părinte sau cu mulţi copii în familie sau cu 

părinţi alcoolici). Victima, fiind cea mai mare sau printre cei mai mari copii din familie,de la 

vârsta mică să participă la întreţinerea familiei, din copilărie suferă de la neglijenţa din partea 

părinţilor şi/sau de violenţa în familie. Nivelul de educaţie nu depăşeşte nivelul studiilor medii. 

Nu are o profesia, nu are un loc de muncă şi un salariu permanent. 

În perioada lunii iunie 2013, cetăţeanul C., aflându-se în or. Ocniţa, acţionând în comun acord cu 

mama sa – cetăţeanca .P, şi cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, prin abuz de 

poziţia de vulnerabilitate a victimelor, fiind în cunoştinţă de cauză despre situaţia precară a acestora, din 

punct de vedere a supravieţuirii sociale şi insuficienţei mijloacelor băneşti, au recrutat-o pe cetăţeanca M. 

şi cetăţeanca T. în scopul exploatării sexuale comerciale.  

Ulterior, cetăţeanul C., acţionând în comun acord cu alte persoane neidentificate de către organul de 
urmărire penală, întru realizarea intenţiilor sale infracţionale, au organizat în luna iunie 2013 
transportarea victimei M., iar în luna iulie 2013 a vitimei T. în or. Odesa, Ucraina, pentru exploatare 
sexuală. 

Ajungând în or. Odesa, victimele au fost adăpostite într-un apartament, unde le-au fost sechestrate 
actele de identitate şi ele au acordat servicii sexuale contra plată la diferiţi bărbaţi.  

 

                                                
6 Exploatarea a avut loc în anii 2006-2007. 
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După aspect exterior victimele TFU, supuse exploatării sexuale, pot fi divizate pe două categorii 

mai evidente. Prima categorie include persoanele fără experienţă anterioară în domeniul 

prestării serviciilor sexuale, cu un grad sporit şi vizibil de vulnerabilitate. Din a două categorie 

fac parte persoanele cu o experienţă anterioară în domeniul prestării serviciilor sexuale, 

respectiv comportamentul lor, înfăţişarea – îmbrăcăminte şi machiajul au trăsături specifice 

(comportamentul provocator, maniere arogante, machiaj excesiv, gene şi contur al buzelor 

tatuate, exces de bijuterii, miros de parfum înţepător, etc.).  

Profilul traficantului 
 
În cazul TFU în scop de exploatare sexuală, predomină din punct de vederea genului traficanţilor 
femeile cu o pondere de cca 65 % (65 pers.) şi doar 35 % (35 pers.) constituie bărbaţi.  

 
Diagrama 4.  Genul traficanţilor suspecţi, specializaţi în TFU  

cu scop de exploatarea sexuală (%) 
 

 
Acest lucru poate fi explicat prin faptul că probabil că femeile-recrutori inspiră victimelor mai 
multă încredere femeile. Femeile –traficanţi mai des se ocupă nemijlocit de recrutare, 
organizarea transportării victimelor, cazarea lor şi respectiv intră mai mult în contact direct cu 
victimele/potenţialele victime. Totodată ele nimeresc cel mai des în vizorul organelor de drept. 

 
Majoritatea traficanţilor de gen feminin sunt tineri  - 65 % au vârste cuprinse între 18 – 30 ani, 
30 % - sunt cu vârste mai mari de 30 de ani şi 5 %  -  nu se cunoaşte/nu au fost definitiv 
identificate în cadrul urmăririlor penale. Trebuie remarcat faptul că vârsta medie a traficanţilor - 
femei este mai mică comparativ cu cea a traficanţilor - bărbaţi. 46 % traficanţilor bărbaţi au 
vârste cuprinse între 22- 35 ani., 45 % - cu vârste de peste 35 ani şi restul 9 % - nu se cunoaşte 
/nu au fost definitiv identificate în cadrul urmăririlor penale. 

 
Din totalul suspecţilor identificaţi specializate pe trafic în scop de exploatare sexuală 36 pers. 
traficanţi au fost grupaţi în 7 grupări criminale organizate (4-6 persoane - în fiecare grup). 6 
grupări s-au specializat pe trafic în scop de exploatare sexuală spre Federaţia Rusă, iar una - pe 
trafic în scop de exploatare sexuală spre Grecia. De la acţiunile grupărilor criminale organizate 
au suferit 50 victime (45% din numărul total persoanelor traficate în scop de exploatare 
sexuală) şi 3 victime-minore.   

 
Bărbaţii sunt de obicei cei care stau la baza schemelor criminale, conduc din umbră grupări 
criminale specializate şi des rămâne neidentificate. Vom preciză, că în rândul infractorilor 
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neidentificaţi/nestabiliţi (cca 18 % din numărul total al suspecţilor) este mult mai mare 
procentajul bărbaţilor, în special bărbaţilor străini.  

 
De remarcat este faptul că majoritatea (68%) din traficanţilor identificaţi cu antecedente penale 
sunt figuranţi ce activează în domeniul TFU în scop de exploatare sexuală. 
 
Există o interdependenţă între rolul traficanţilor şi genul lor. Astfel, pentru partea feminină sunt 
caracteristice mai mult activităţile de identificare a potenţialelor victime, recrutarea lor şi 
efectuarea aranjametelor ce ţin de documentaţie şi transportare. Bărbaţii sunt mai profund 
implicaţi în partea transportării nemijlocite la locul de destinaţie, cazarea lor, explotarea şi 
constrîngerea victimelor. Totodată, este de menţionat că printre traficanţii de gen feminin, 
destul de fregvent se regăsesc foste victime ale TFU, care în schimbul unor avantaje financiare se 
implică în această activitate criminală.  
 
Recrutarea 
 
Analiza metodelor de control utilizate de traficanţi la etapa de recrutare în cazurile de trafic cu 
scop de exploatare sexuală arată că predomină înşelăciunea cu o pondere de 45% din victimele 
traficate în acest scop (51 pers.), urmată de combinarea înşelăciunii şi abuzului de poziţie de 
vulnerabilitate, care constituie 37 % (40 pers.) şi în final  - abuzul de poziţie de 
vulnerabilitate cu o pondere de 18 % (20 pers.)  

 
Diagrama 5.  Metodele de control utilizate de recrutorii, specializaţi 

în TFU cu scop de exploatarea sexuală (%) 
 

 
De remarcat este faptul, că înşelăciunea este elementul esenţial în procesul recrutării, fie că este 
aplicată de sine stătător, fie că în combinaţie cu abuzul de poziţie de vulnerabilitate. Datele 
acumulate însă demonstrează că cel puţin pentru exploatarea sexuală, înşelăciunea îşi schimbă 
consistenţa în dependenţă şi de modalitatea în care este aplicată. Astfel, în cazul când 
înşelăciunea este aplicată de sine stătător, recrutorii utilizează propuneri false de angajare în 
străinătate cu indicarea exactă a locului de muncă unde victima urmează să activeze.  

 
În perioada lunii noiembrie 2011, cetăţeanul P., activînd în cadrul unei grupări criminale aflîndu-se 

în r-nul Soroca, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale,  prin înşelăciune, sub pretextul angajării 
la un lucru bine plătit în calitate de chelneriţă, a recrutat-o pe  Alexandra pentru a se deplasa  în 
Federaţia Rusă. Obţinînd consimţămîntul de plecare al ultimei, cetăţeanul P. a  achitat în prealabil 
perfectarea paşaportului şi a biletului de călătorie la autocarul cu ruta Chişinău-Moscova,  şi a organizat 
în decembrie 2011transportarea acesteia în or. Moscova, Federaţia Rusă cu însoţirea de membrul 
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grupului criminal pe nume  Elena. 
Ajungînd în or. Moscova,  Alexandra, a fost condusă şi adăpostită de Elena, într-un apartament din 

or or-lul Balaşiha, regiunea Moscova, unde fiindu-i confiscate documentele şi ţinută sub supraveghere, 
prin ameninţare cu aplicarea violenţei fizice şi psihice, a fost impusă să acorde servicii sexuale contra 
plată, diferitor bărbaţi.  

 

 
În cazul în care înşelăciunea este combinată cu abuzul de poziţie de vulnerabilitate, ea se rezumă 
doar la nişte propuneri ambigue de angajare în străinătate la muncă „bine plătită”. Deci, în cel de-
al doilea caz, înşelăciunea are un caracter mai puţin exact, abuzul de poziţie de vulnerabilitate 
fiind elementul determinant în metoda combinată de recrutare a victimelor. 
 

La data nestabilită în luna iunie 2011, cetăţeanul E., a.n.1988, aflîndu-se în unul din satele raionului 
Făleşti, intenţionat, din interes material, acţionînd împreună şi prin înţelegere prealabilă cu alte persoane 
nestabilite de organul de urmărire penală, împărţind în prealabil rolurile între ei, în urma discuţiilor cu 
Svetlana T., a.n.1986, prin abuz de poziţia de vulnerabilitate a acesteia, manifestată prin situaţia precară 
din punct de vedere al supraveţuirii sociale, lipsa de mijloace financiare strict necesare pentru 
supravieţuire,  au recrutat-o prin înşelăciune, sub pretextul angajării la un loc de muncă bine plătit în or. 
Moscova, Federaţiei Ruse. 

Apoi, la 18.06.2011, în vederea atingerii scopului său infracţional, cetăţeanul E. acţionînd împreună 
şi prin înţelegere prealabilă cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, i-au organizat 
perfectarea paşaportului naţional pe numele Svenlanei T. şi transportarea ultimei cu însoţirea ei în ţara 
de destinaţie, unde fiind transportată şi adăpostită de către cetăţeanul E. într-un apartament, a fost 
impusă de a presta servicii sexuale diferitor bărbaţi pînă în luna mai 2012. 

 

 
Analiza metodelor de recrutare / control la etapa de recrutate în corelaţie cu zonele de 
destinaţia a TFU în scopul exploatării sexuale arată că recrutarea pentru zona statelor CSI se 
efectuează mai des prin combinarea înşelăciunii cu abuz de poziţie de  vulnerabilitate - 53% din 
numărul victimelor identificate., urmată de înşelăciune - 33% şi respectiv abuz de poziţie de 
vulnerabilitate - 14 %. Înşelăciunea pentru zona respectivă se rezumă la propuneri false de 
angajare în câmpul muncii în calitate de vînzătoare, chelneriţe, dereticătoare sau chiar în 
construcţii. În majoritatea cazurilor victimele au fost recrutate la locul de trai - în satul sau 
oraşul natal. 

 
Stabilirea contactului cu victima se efectuează deseori -  în proporţie de 90 % prin intermediul 
contact personal, victimele fiind abordate direct de către recrutor (în cazul a restul 10 % nu se 
dispune de date).    

 
Recrutarea pentru zona Orientului Apropiat se efectuează preponderent prin înşelăciune – 48 
%, urmată de combinarea înşelăciunii cu abuz de poziţie de  vulnerabilitate – 28 % şi abuz de 
vulnerabilitate – 24%. De remarcat este faptul că înşelăciunea în cazul dat, în proporţie de 65 % 
se referă la propuneri false de angajare în sfera de distracţii, de obicei - în calitate de 
dansatoare în cluburi de noapte. În ceea ce priveşte stabilirea contactului dintre recrutor şi 
victimă este remarcabil faptul că pentru Orientul Apropiat, îndeosebi pentru Ciprul de Nord, 
spre deosebire de celelalte zone de destinaţie, este caracteristică recrutarea victimelor prin 
intermediul reţelelor de socializare (a fost utilizată în 11%). Acest fapt creează impedimente 
în identificarea recrutorului.  

 
Recrutarea pentru zona UE – se face preponderent prin combinarea înşelăciunii cu abuzul de 
vulnerabilitate.  
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Transportarea  
 
Pentru transportarea victimelor TFU în scop de exploatare sexuală traficanţii utilizează diferite 
tipuri de transport în funcţie de zona geografică de destinaţie .  

 
 

Diagrama 6.  Metodele de transportare, utilizate de infractori, specializaţi 
în TFU cu scop de exploatarea sexuală (%) 

 
 
Astfel, în transportarea spre zona statelor CSI este efectuată preponderent prin intermediul 
transportului feroviar (47%), urmat de transportul rutier (30 %). În restul cazurilor - informaţia 
privind transportul utilizat, nu a fost posibil de stabilit. Cheltuielile de transport sunt suportate 
de traficanţi, fie prin procurarea biletelor la tren sau autocarele de rută, fie prin organizarea 
transportării cu automobilul personal. 
 
În cazul transportului rutier, în proporţie de cca 70% este utilizat transportul personal al 
infractorilor sau închiriat de aceştia anume în scopul transportării victimelor. Practic în 
totalitate victimele, transportate spre zona statelor CSI, traversează frontiera de stat în mod 
legal prezentând acte de identitate valabile ale cetăţenilor Republicii Moldova. Ei nu au nevoie 
de viza. Preponderent se utilizează punctele traversării frontierei de stat în s.Vălcineţ, raionul 
Ocniţa - pentru transportul  feroviar şi  în or. Otaci -  pentru traversare pe cale rutieră.  

  
Pentru transportarea victimelor în zona Orientului Apropiat, în toate cazurile se utilizează 
transportul aerian sau o îmbinare transportului aerian cu cel rutier. Astfel, pentru transportarea 
68 % din numărul de victime traficate în această zonă, a fost  utilizată doar calea aeriană fie prin 
rute directe, fie prin escale (în dependenţă de destinaţie), iar în cazul a 18% din victime, s-a 
recurs la metoda combinată de îmbinare transportului rutier cu cel aerian. În cazul a 8 % din 
victime exploatarea a fost prevenită pînă la etapa transportării, iar în restul 6 % nu a fost 
stabilită metoda de transportare.  

 
Cea mai populară rută aeriană este Chişinău – Istanbul (zbor direct), unde Turcia poate fi ţară de 
destinaţie finală, când victimele sunt supuse exploatării sexuale în Turcia, dar poate servi şi ca 
ţară de tranzit. Deci, cca 60 % din victimele traficate în Cipru de Nord au fost transportate spre 
această ţară pe cale aeriană pe traseul Chişinău – Istanbul – Ercan (Lefkosa).  
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În cazul victimelor transportate prin îmbinarea transportului rutier cu cel aerian, ele sunt 
transportate iniţial spre or. Odessa, Ucraina, utilizându-se transportul rutier, fiind scoase din 
ţară prin zona transnistreană sau prin punctul traversării frontierei de stat în s. Palanca. Din 
Odessa ei decolează la Istanbul şi apoi pot decola spre altă ţară de destinaţie. Această rută este 
utilizată preponderent pentru Ciprul de Nord (în 9 cazuri din 25) şi foarte rar Turcia şi EAU.  
Acoperirea cheltuielilor de transport este asigurată preponderent de către infractor inclusiv prin 
expedierea biletelor electronice direct victimei (Cipru de Nord  şi EAU). 

 
Transportarea victimelor spre zonă UE se face preponderent prin intermediul autocarelor de 
rută (60%) şi foarte rar pe cale aeriană (20%). (20% - nu se cunoaşte/nu a fost stabilit) Pentru 
traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova se utilizează acte de identitate şi vize 
autentice. Aparent totul se încadrează perfect în normele legale, dar în esenţă, transportarea 
victimelor la destinaţie are loc de fapt prin abuz al opţiunilor legale. De exemlu, spre Grecia 
(principala ţară de destinaţie din zona UE) se întîlnesc 2 modalităţi de transportarea a 
victimelor: 

 în baza vizelor Schengen autentice obţinute la consulatul Poloniei, însă metodele de 
obţinere a vizelor respective denotă anumite elemente infracţionale, adică prin 
prezentarea unor contracte de muncă sau altor documente confirmatorii fictive. Aceeaşi 
modalitate este utilizată şi în cazul organizării migraţiei ilegale (contrabanda cu 
migranţi) visavis de cetăţenii RM cu destinaţia UE; 

 iniţial se deplasează perfect legal spre Turcia, de unde li se organizează traversarea 
ilegală a frontierei pe hotarul  Turcia/Grecia pe cale maritimă.  

 
Exploatarea 
 
Analiza cauzelor TFU în scopul exploatării sexuale arată că durata exploatării victimelor 
variază în mod următor: 

- până la 3 luni - 50 % din victimele identificate;   
- 3-6 luni - 16 % ; 
- 6-12 luni – 16 %     
- 1- 2 ani - 7 %  
- exploatare prevenită – 7% 
- nu se cunoaşte/nu a fost stabilit -  4%  

 
În mare parte se profită de posibilităţile legale de şedere pe teritoriul statelor străine (în special  
Federaţia Rusă, Turcia), care nu permit depăşirea termenului de 3 luni. 

 
Diagrama 7.  Durata exploatării victimelor TFU în scop de exploatarea sexuală 
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În ceea ce priveşte locul/circumstanţele exploatării sexuale, pentru zona statelor CSI este 
specific prestarea serviciilor sexuale în locuinţe private (apartamente) – 44%, urmată de 
prostituţia stradală – 42% şi în cluburi de noapte şi alte localurile – 14%. Pentru zona 
Orientului Apropiat datele despre locul/circumstanţele exploatării sexuale arată în felul 
următor: 

32 % - exploatate în cluburi; 
36 % – exploatate în hoteluri/cazinouri; 
22 % – exploatate în locuinţe private; 
6% - exploatarea a fost prevenită¤ 
4% - nu se cunoaşte/nu a fost stabilit.   
 

Pentru zonă UE este specifică exploatarea sexuală în locuinţe private.   
 
Drept metode de control la etapa de exploatare este utilizată datoria financiară, mărimea căruia 
nu este stabilită în mod rezonabil, confiscarea actelor de identitate, violenţa sau ameninţarea cu 
aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă, ameninţarea cu divulgarea informaţiei 
confidenţiale, îngrădirea libertăţii circulaţiei, înşelăciunea, etc. Traficanţii utilizează şi 
combinarea metodelor de control menţionate.  
 

      În perioada de timp septembrie 2012 – martie 2013, cetăţeanul N., aflîndu-se în satul B., acţionînd de 
comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu cetăţeanul V., cetăţeanul C., persoana necunoscută pe nume 
„Ion” şi alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul exploatării sexuale 
comerciale, prin înşelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la muncă în calitate de servitoare 
în Centrul Comercial „Пятерочка” din regiunea or. Moscova Federaţia Rusă şi abuz de poziţie de 
vulnerabilitate, manifestată prin situaţia materială dificilă, din punct de vedere al supravieţuirii sociale, 
au recrutat, transportat şi adăpostit în Federaţia Rusă or. Crasnodar, mai multe persoane de gen feminini, 
printre care şi pe cetăţeanca RM pe numele  Irina.  
      Irina a fost  supusă exploatării sexuale comerciale,  fiind impusă să întreţină relaţii sexuale contra 
plată cu diferiţi bărbaţi,  prin ameninţarea cu aplicarea violenţei fizice şi psihice periculoase pentru viaţă 
şi sănătate, confiscarea actelor de identitate şi îngrădirea libertăţii circulaţiei. 
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III. TRAFICUL DE FIINŢE UMANE ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ ŞI SERVICII 
FORŢATE 

 
Traficul cu scop de exploatare prin muncă şi servicii forţate (în continuare - exploatare prin 
muncă) reprezintă un domeniu specific al fenomenului TFU în Republica Moldova, care a evoluat 
considerabil în ultimii ani. Numărul victimelor TFU în scopul exploatării prin muncă aproape sa 
egalat cu  anumit indicator al TFU în scop de exploatare sexuală. Deci, din totalul cauzelor penale 
pe TFU din anul 2013, traficul în scop de exploatare prin muncă reprezintă cca 22 % din 
cauzelor penale iniţiate pe art.165 CP (30 cazuri), însă are o pondere mult mai mare la capitolul 
victime – fiindcă au fost identificate 86 de persoane traficate în scop de exploatare prin muncă 
sau 37 % din numărul total de victime înregistrate pe art. 165.  

 
Zonele geografice de destinaţie  

 
În ceea ce priveşte destinaţiile traficului cu scop de exploatare prin muncă putem afirma că acest 
tip de exploatare este răspândit predominant în zona statelor CSI.  Ca o excepţie de la regulă, în 
2013 au fost înregistrate şi câteva cauze penale a traficului cu scop de exploatare prin muncă în 
zona Orientului Apropiat. În zona UE nu au fost înregistrate aşa cazuri în perioada de 
raportare.  

 
Diagrama 8. Zonele geografice de destinaţie ale TFU în scopul exploatării prin 

muncă (nr. victemelor identificate în fiecare zonă) 
 

 

 
 
Vorbind mai detaliat despre zona statelor CSI, vom preciza că Federaţia Rusă rămâne a fi pe 
departe principala ţară de destinaţie şi pentru TFU în scop de exploatare prin muncă, cu  o 
pondere de 95 % (82 victime) din totalul victimelor exploatate în acest scop în alte ţări. 

 
Zona Orientului Apropiat este o destinaţie relativ nouă pentru TFU în scopul exploatării 
muncii. În 2013 au fost înregistrate  4 victimele TFU în scopul exploatării muncii (Israel - 2 pers. 
şi EAU - 2 pers.), exploatate în calitate de menajere şi într-un salon de frumuseţe, ele fiind 
impuse să execute lucrări care nu au fost prevăzute în contractele iniţiale şi pentru care nu şi-au 
dat acordul.   

 
Profilul victimei 
 
Exploatare prin muncă este unicul domeniu unde femeile nu reprezintă majoritatea victimelor. 
Astfel, victimele de gen masculin domină clar cu o pondere de 71% (61 pers. – bărbaţi) şi 
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respectiv 29 %  (25 pers. – femei). Repartizarea pe genuri reiese din specificul acestui tip de 
exploatare.  

 
Diagrama 9. Repartizarea pe gen a victimelor  TFU în scopul exploatării prin muncă 

(%) 

 
Majoritatea victimelor, supuse exploatării prin muncă în zona statelor CSI/Federaţia Rusă, 
provine din mediul rural, cu o situaţie materială precară. 61 % din victimele exploatate în 
Federaţia Rusă au o vârstă medie de peste 30 ani.  

 
Profilul victimelor supuse exploatării prin muncă în zona Orientului Apropiat este unul diferit 
de cel al victimelor exploatate în zona statelor CSI, ele fiind femei cu vârste de până la 30 ani cu 
situaţie materială satisfăcătoare  şi cu un nivel de educaţie peste mediu, întrucât au apelat la 
agenţii specializate pentru angajarea oficial în câmpul muncii în străinătate , iar în aceste 
condiţii cunoaşterea unei limbi străine este primordială.  

 
Profilul traficantului 
 
În procesul investigării cazurilor de TFU cu scop de exploatare prin muncă, au fost stabiliţi 47 de 
infractori / traficanţi în care traficanţii de gen masculin domină clar cu o pondere de 70% (33 
persoane) şi respectiv doar 30 % (14 persoane) pentru traficanţii de gen feminin. Din acest 
număr, 45 de traficanţi au fost identificaţi, în privinţa lor fiind iniţiate procedurile penale 
respective, iar 2 persoane de gen masculin nu a putut fi deocamdată identificate, în prezent fiind 
realizate măsurile speciale de investigaţie întru stabilirea personalităţii ale acesteia. 

 
Spre deosebire de traficanţii implicaţi în TFU cu scop de exploatare sexuală, în cazul exploatării 
prin muncă ponderea persoanelor cu antecedente penale este una net inferioară, doar 15 % din 
infractorii identificaţi în acest sens şi 27% din totalul traficanţilor cu antecedente penale. În rest, 
în mare parte este vorba despre foşti migranţi de muncă, cu experienţă în domeniu, care au 
hotărît să obţină avantaje financiare de pe urma angajării neoficiale în străinătate a 
concetăţenilor lor.  

  
Recrutarea 
 
În ceea ce priveşte utilizarea metodelor de recrutare a victimelor pentru zona statelor 
CSI/Federaţia Rusă, în cazurile de trafic cu scop de exploatare prin muncă predomină clar 
combinarea înşelăciunii şi abuzului de poziţie de vulnerabilitate cu o pondere de 77%  , 
urmată de înşelăciune care constituie 20 %  şi în final abuzul de poziţie de vulnerabilitate cu 
o pondere de 3 %.  
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Recrutarea victimelor  TFU în scop de exploatare prin muncă spre zona Orientului apropiat a 
fost efectuată exclusiv prin înşelăciune.  
Înşelăciunea în cazul exploatării prin muncă se rezumă la promisiuni false referitor la mărimea 
salariului, condiţii de muncă şi de trai. De obicei recrutorii promis salarii mari în străinătate, 
condiţii de muncă şi de trai - favorabile. Ulterior  însă plăţile nu doar că nu corespundeau celor 
promise iniţial, ba chiar în mare aparte a cazurilor (60%) nu erau deloc achitate, sub pretextul 
existenţei unor datorii fictive şi exagerate a muncitorilor faţă de angajator/exploatator.       

 
La recrutarea în zona statelor CSI contactul dintre recrutori şi victime în majoritatea cazurilor 
se realizează la direct – prin contact fizic. Deci, 92 % din victime au fost recrutate prin contact 
personal/fizic, şi 8 % din victime au fost recrutate prin telefon de către recrutori. Recrutarea şi 
transportarea victimelor în zona Orientului Apropiat a avut loc prin intermediul firmelor de 
angajare în străinătate. 

  
Transportarea 
 
Transportarea în zona statelor CSI are loc în mare parte prin intermediul transportului rutier, 
cca 74% (64 victime) din victime fiind transportate anume prin această metodă, restul revenind 
transportului feroviar 20% (17 victime) şi respectiv transportul aerian 6% (5 victime).  

 
Diagrama 10. Transportarea victimelor  TFU în scopul exploatării prin muncă (%) 

 

 
 
Victimele, transportate spre zona statelor CSI, traversează frontiera de stat în mod legal 
prezentând acte de identitate valabile ale cetăţenilor Republicii Moldova. Ei nu au nevoie de viza.  
Cheltuielile de transport sunt în mare parte suportate de traficanţi, fie prin procurarea biletelor 
la autocarele de rută sau tren, fie prin organizarea transportării cu automobilul personal. 

 
Exploatarea 
 
Exploatarea prin muncă în zona statelor CSI se efectuează în aşa domenii ca agricultură, 
construcţii şi industrie.  
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Diagrama 11. Domenii de exploatare a victimelor  TFU  
în scopul exploatării prin muncă (%) 

 

 
În domeniul agriculturii au fost exploatate 56 pers., de fapt acest domeniu este majoritar cu o 
pondere de 65 % din victimele exploatate prin muncă. Domeniul agriculturii este unicul 
domeniu în care femeile sunt exploatate în egală măsură cu bărbaţii. La acest compartiment iese 
în evidenţă regiunea Lipeţc, Federaţia Rusă, unde au fost traficate cca 70 % din victimele 
exploatate la lucrări agricole.  

 
În luna iunie 2012, cetăţeanul S.  deplasîndu-se în unul din satele raionului Sîngerei, prin abuz de 

poziţie de vulnerabilitate, manifestată prin situaţia precară din punct de vedere al supravieţuirii sociale, 
lipsa de mijloace financiare strict necesare pentru supravieţuire, identificînd victimele şi obţinînd 
consimţămîntul acestora, prin înşelăciune, sub pretextul angajării la lucrări agricole bine plătite în 
Federaţia Rusă, a recrutat mai multe persoane pentru plecarea la lucrări agricole în Federaţia Rusă. 
        La 26.06.2012, în vederea atingerii scopului său infracţional, cetăţeanul S., acţionînd împreună şi prin 
înţelegere prealabilă cu persoană nestabilită de organul de urmărire penală, angajat în calitate de şofer, 
prin intermediul cărui au organizat transportarea persoanelor recrutate în regiunea Lipeţc, Federaţia 
Rusă.  
     Ajungînd or.Lipeţk, persoanelor sosite la lucrări agricole din R.Moldova, le-au fost confiscate actele de 
identitate şi aflîndu-se  sub supravegherea unei persoane, care acţiona împreună şi prin înţelegere 
prealabilă cu fratele său şi alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, persoanele recrutate 
anterior, au fost exploatate prin muncă în condiţii similare sclaviei, folosindu-se în acest scop şi 
ameninţarea cu aplicarea violenţei fizice nepericuloase pentru sănătate, o perioadă de timp pînă la 
sfîrşitul anului 2012. 
 

 
Domeniul construcţiilor este practic totalmente dominat de bărbaţi, în această sferă fiind 
exploatate 19 pers. - cca 22 % din totalul victimelor exploatate prin muncă. Totodată, 5 pers. 
sau 6 % victimelor exploatate prin muncă au fost supuse exploatării în cadrul unor 
întreprinderi industriale, 4 persoane sau 5% au fost exploatate în alte condiţii precum condiţii 
casnice sau saloane de frumuseţe (persoanele traficate în Orientul Apropiat), iar în cazul a 2% 
nu au fost stabilite cu exactitate domeniile/sferele în care acestea au fost supuse exploatării. 

 
Metode de control utilizate la etapa de exploatare prin muncă pentru ţinerea victimelor în 
această situaţie, rămîn a fi metodele clasice de confiscare a documentelor, ameninţări cu 
aplicarea violenţei sau chiar aplicarea ei, înşelăciunea prin promisiuni îndelungite privind unele 
aspecte ale remunerării. 
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IV. TRAFICUL DE FIINŢE UMANE ÎN SCOPUL EXPLOATĂRII ÎN CERŞIT 

 
În 2013 au fost iniţiate 14 cauzele penale pe trafic cu scop de exploatare în cerşit pe art.165 şi au 
fost identificate 21 de victime ceea ce constituie 10 % din numărul total de victime înregistrate 
pe art.165 CP. Comparativ cu anii precedenţi acest tip de trafic a înregistrat o ascensiune 
considrabilă atît din punct de vedere a infracţiunilor înregistrate, cît şi din punct de vedere a 
victimelor identificate (12 vicitme – 2013 vs 21 victime – 2014, creştere cu 75 %)  

 
Zonele geografice de destinaţie   
Traficul cu scop de exploatare în cerşit este răspîndit numai în zona statelor CSI. Principala ţară 
de destinaţie pentru victimele TFU exploatate în cerşit a fost  Federaţia Rusă cu o pondere de cca 
95 % (20 victime) din totalul victimelor supuse acestei forme de exploatare. În afară de aceea, în 
anul 2013 a fost înregistrat doar un singur caz cu o singură victimă exploatată în cerşit în 
Ucraina. 

 
Profilul victimei 
Din totalul victimelor TFU supuse exploatării în cerşit, victimele de gen feminin au o pondere de 
cca 71 % (15 victime) în raport cu 29 % (6 victime) pentru victimele de gen masculin. De 
menţionat că gradulu persoanelor cu handicat fizic este unul foarte mic, astfel fiind identificată 
doar o singură persoană cu grad de invaliditate, restul fiind oameni sănătoşi.   

 
Profilul traficantului 
Este necesar de menţionat că în procesul investigării cazurilor de TFU cu scop de exploatare în 
cerşit, au fost stabiliţi 23 de infractori / traficanţi din care 10 persoane de gen feminin şi 13 
persoane de gen masculin. 22 persoane din acest număr de traficanţi au fost identificaţi, în 
privinţa lor fiind iniţiate procedurile penale respective şi doar o persoană de gen masculin nu a 
putut fi deocamdată identificată, în prezent fiind realizate măsurile speciale de investigaţie întru 
stabilirea identităţii acestuia. 

 
La acest capitol este de menţionat gradul activ de implicare în trafic a clanurilor de romi, pentru 
care este specific implicarea mai multor membri ai familiei şi perioadele lungi de exploatare a 
victimelor. 

 
Recrutarea 
În general, în ceea ce priveşte metoda de recrutare a victimelor, în cazurile de trafic cu scop de 
exploatare în cerşit predomină clar abuzul de poziţie de vulnerabilitate cu o pondere de cca 
54% (13 victime), urmată de combinare a înşelăciunii şi abuzului de poziţie de 
vulnerabilitate, care constituie cca 33 % (8 victime) şi în final înşelăciunea cu o pondere de cca 
13 % (3 victime). 

 
Înşelăciunea în cazul exploatării prin cerşit se rezumă preponderent la promisiuni false de 
angajare la lucruri bine plătite fără a se acorda careva infomaţii detaliate privind locul exact al 
angajării. În unele cazuri li se comunică doar „calitatea” (de obicei vînzător/realizator) în care 
urmează să fie angajat, fără alte date detaliate.   

    
Contactul dintre infractori şi victime se realizează în majoritatea cazurilor la direct de către 
traficanţi, 96 % din victime fiind abordate prin contact personal/fizic, şi doar cca 4 % din 
victime au fost recrutate prin telefon.  
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Transportarea 
 
Transportarea are loc în mare parte prin intermediul transportului rutier, cca 86 % (18 victime) 
din victime fiind transportate anume prin acest tip de transport, restul revenind transportului 
feroviar. Victimele, transportate spre zona statelor CSI, traversează frontiera de stat în mod legal 
prezentând acte de identitate valabile ale cetăţenilor Republicii Moldova. Ei nu au nevoie de viză.  

  
Cheltuielile de transport şi pentru perfectarea documentelor de identitate, necesare pentru 
călătorie, sunt practic în totalitate suportate de către traficanţi.  
 
Exploatarea 
 
Exploatarea în cazul TFU în scop de exploatare prin cerşit se rezumă la impunerea victimelor să 
cerşească în locuri publice aglomerate (străzi principale, treceri subterane, metrou, gări, etc.). 
Pentru acest tip de exploatre este specific faptul că victimele sunt în continuă mişcare, 
schimbînd des locaţiile/oraşele.  

 
Controlul asupra victimei este în principiu realizat prin aceleaşi metode clasice întîlnite şi la alte 
tipuri de exploatare: datoria financiară, mărimea căruia nu este stabilită în mod rezonabil, 
confiscarea actelor de identitate, violenţa sau ameninţarea cu aplicarea violenţei periculoase 
pentru viaţă, îngrădirea libertăţii circulaţiei, înşelăciunea. 

 
În luna iunie 2012, cetăţeanul R., urmărind scopul exploatării comerciale prin cerşetorie acţionând în 

comun acord şi prin înţelegere prealabilă cu cetăţeanul B., din interes material, profitând de poziţia de 
vulnerabilitate, au recrutat pe cetăţeanca pe numele Galina, prin înşelăciune sub pretextul angajării la un 
lucru bine plătit în Federaţia Rusă. 

Ulterior, cetăţeanul R. obţinând acordul victimei de a se deplasa în Federaţia Rusă, i-a achitat bani 
pentru perfectarea paşaportului de uz extern.  

La 07.07.2012, cetăţeanul R. a procurat bilete de călătorie auto şi a transportat-o pe Galina în 
or.Pervomaisk, Federaţia Rusă, unde ea a fost primită de către cetăţeanul B., care mai apoi a adăpostit-o 
pe ultima într-o casă. Totodată, cetăţeanul B. i-a confiscat paşaportul de uz extern, impunând-o în 
continuare să cerşească pe străzile oraşului timp de trei luni de zile. 
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V. CARACTERISTICI TRAFICULUI DE COPII 

 
În 2013, ca şi în anul precedent, au fost înregistrate 20 infracţiuni de trafic de copii 7, în 
rezultatul cărora au suferit 29 victime-minori (21 fete şi 8 băieţi). Copii traficaţi au fost supuşi 
diferitor forme de exploatare în exteriorul şi interiorul ţării (Diagrama 12).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În ceea ce priveşte traficul extern de copii, putem constata că 14 copii - victime au fost 
identificate (12 fete şi 2 băieţi). Federaţia Rusă este principală ţară de destinaţie – au fost 
înregistraţi 11 copii traficaţi  în aceasta ţară (6 - exploatare sexuală, 2 – exploatare prin muncă şi 
3 – exploatare în cerşit,), urmată de Turcia - 2 copii traficaţi în scop de exploatare sexuală şi 
Ciprul de Nord - un copil traficat în scop de exploatare sexuală. Copii sunt scoşi din ţară legal, cu 
acordul notarial al părinţilor, care au fost convinşi de traficanţi prin înşelăciune şi abuz de 
poziţia de vulnerabilitate. 

 
Visavis de corelaţia dintre scopul traficării extern de copii şi genul copiilor,  putem constata că în 
traficul extern de copii cu scop de exploatare sexuală au fost implicate numai copii de gen 
feminin cu vârsta de 16-17 ani. În traficul extern de copii cu scop de exploatare  prin muncă şi în 
cerşit au fost implicate copii de ambele genuri,  însă în cerşit au fost exploatate copii cu vârste 
mult mai fragile cuprinse între 5 ani – 16 ani.  

 
      În perioada lunii noiembrie 2011, cetăţeanul V., împreună şi prin înţelegere prealabilă cu cetăţeanul 
G., cetăţeanul L. şi alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, activînd în cadrul unui grup 
criminal organizat, urmărind scopul traficului de copii în scopul exploatării sexuale comerciale, fără 
consimţămîntul persoanei, prin înşelăciune, sub pretextul angajării la ul lucru bine plătit în calitate de 
vînzătoare şi prin abuz de poziţia de vulnerabilitate a părţii vătămate, datorită situaţiei precare a cesteia 
din punct de vedere a supravieţuirii sociale, au recrutat-o pe minora pe numele Tamara, a.n.1993, de a se 
deplasa în or. Moskova.  
      Ulterior, întru realizarea intenţiilor sale infracţionale, cetăţeanul.V., împreună şi prin înţelegere 
prealabilă cu cetăţeanul G., cetăţeanul L. şi alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au 
organizat transportarea minorei Tamara în or. Moscova, perfectîndu-i din cont personal paşaportul cet. 
RM şi achitarea biletului la tren cu ruta Chişinău-Moscova.  
      La 05.11.2011 minora Tamara, ajungînd în or. Moscova,  a fost întîlnită de cetăţeanul G., care a  
organizat transportarea minorei într-un apartament din localitatea respectivă, unde a adăpostit-oi şi i-a 
confiscat actele de identiate.  Ulterior minora, contra voinţei sale a fost exploatată sexual, fiind impusă să 
acorde servicii sexuale timp de 3 luni, după ce a reuşit să fugă şi s-a întors în Moldova. 

                                                
7 19 c/p ponite de MAI/IGP şi 1 cauză penală pornită de Procuratură. 
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Vorbind despre traficul intern de copii, vom preciza că 15 copii identificaţi (9 fete şi 6 băieţi) 
fiind exploataţi preponderent în scop sexual (10 copii-victime) şi prin muncă 5 copii (o fată şi 4 
băieţi). Victimele exploatării sexual sunt 8 fete cu vârsta 15-17 ani şi 2 băieţi cu vârsta 13-14 ani.  

 
      Aproximativ în perioada lunii decembrie anului 2011 – aprilie anului 2012, cetăţeanulD. aflându-se în 
mun. Chişinău, acţionînd împreună şi de comun acord cu alte persoane nestabilite de către organul de 
urmărire penală, a recrutat-o pe minora pe numele Angela, a.n.1995 în scopul exploatării sexuale 
comerciale.  
      Ulterior, cetăţeanul D., întru realizarea intenţiilor sale infracţionale, urmărind scopul tragerii de 
foloase de pe urma practicării prostituţiei de către minora Angela., acţionînd împreună şi de comun 
acord cu alte persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, profitând de situaţia de 
vulnerabilitate a copilului, manifestată prin situaţia precară din punct de vedere a supravieţuirii sociale 
a minorei, a adăpostit-o pe ultima în mai multe apartamente din mun. Chişinău, unde minora era supusă 
exploatării sexuale comerciale. 

 
Toţi copii traficate  provin din familii social-economic vulnerabile, lipsiţi de îngrijirea reală a 
părinţilor astfel sînt lăsaţi să supravieţuiască de unii singuri, fapt care facilitează şi sporeşte 
gradul lor de vulnerabilitate şi normalizare a abuzurilor şi violenţelor comise împotriva lor.  
 
Pentru recrutare de obicei traficanţii abordează părinţii copiilor profitând de poziţia de 
vulnerabilitate a lor, iar aceştia ştiu bine din start în ce fel de activităţi urmează să fie antrenaţi 
copii lor. În ceea ce priveşte metoda de recrutare, spre deosebire de recrutarea maturilor, în 
cazul traficului de copii predomină abuzul de poziţie vulnerabilitate – 14 victime, urmat de 
înşelăciune – 7 victime şi combinare a înşelăciunii şi abuzului de poziţie de vulnerabilitate 
- 8 victime.  
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VI. SPECIFICUL TRAFICULUI ÎN INTERIORUL ŢĂRII 

 
În 2013 au fost înregistrate 20 infracţiuni de trafic intern, în rezultatul cărora 28 victime (13 
adulţi şi 15 copii) au fost supuse exploatării în interiorul Republicii Moldova. Întrucât trăsături 
specifice ale traficul intern de copii au fost analizate în capitolul IV al prezentului Raport, în acest 
capitol sun analizate numai cauze traficului intern de adulţi.  
 
Exploatare prin muncă este principalul scop şi în cazul traficului de persoane în interiorul ţării . 
Astfel numărul victimelor exploatate prin muncă în interiorul ţării a constituit 12 persoane şi o 
singură victima a fost suferit de exploatare sexuală. Victimele exploatării prin muncă în 
majoritatea sunt bărbaţi cu vârste de peste 30 ani. Absolut toate victimele provin din mediu 
rural, fără studii şi vulnerabile din punct de vedere social.   
  
În ceea ce priveşte metoda de recrutare predominantă rămâne a fi combinarea înşelăciunii şi 
abuzului de poziţie de vulnerabilitate, urmată de abuzul de vulnerabilitate şi respectiv 
înşelăciunea.  

 
Un caz mai puţin obişnuit a fost înregistrat în raionul Rezina, unde recrutarea  s-a efectuat prin 
abuz de putere aplicat asupra victimei (vezi caseta). 

 
În perioada de timp mai - iunie 2013, cetăţeanul pe numele Andrei, nefiind angajat în câmpul muncii, fiind 
în căutarea unui post de muncă, prin intermediul unei persoane, temporar s-a angajat să efectueze lucrări 
de reconstrucţie la cinematograful din or. Rezina, care aparţine cetăţeanului S. 
 
Cetăţeanul S., urmărind scopul exploatării prin muncă, l-a adăpostit pe Andrei, în cinematograful în or. 
Rezina, ce-i aparţine. Andrei şi cet. S. au ajuns la un acord comun referitor la volumul de lucru necesar de 
efectuat şi plata pentru el.  
 
Andrei onorându-şi obligaţiunile verbale asumate faţă de cet. S., în decurs de trei săptămâni de zile a 
finisat volumul de lucru stabilit. Dar cet. S.  a refuzat să-i achite salariul corespunzător potrivit muncii şi 
eforturilor depuse, stabilindu-i victimei un nou volum de lucru. Astfel încât, între ultimii doi s-a iscat o 
ceartă care s-a transformat în bătaie. În rezultatul, cet. S., prin abuz de putere, aplicând violenţa fizică şi 
psihică, confiscându-i documentele, l-a impus pe Andrei să efectueze lucrări de reconstrucţie în interiorul 
şi exteriorul clădirii cinematografului.  În scopul ţinerii Andrei în situaţie de exploatare prin muncă S. a 
maltratat pe Andrei, demonstrând forţa fizică pentru a învinge rezistenţa victimei.  
   

  
 

 
CONCLUZII 

  
După cum a demonstrat analiza materialelor dosarelor penale, putem evidenţia 3 direcţii/zonele 
principale de destinaţie a TFU pentru Republica Moldova:  

a) Zona statelor CSI (Rusia şi Ucraina),  
b) Zona Orientului Apropiat (Turcia, Emiratele Arabe Unite, Liban, Israel, etc.);  
c) Zona UE.  

  
Fiecare zona de destinaţie a TFU se caracterizează de trăsături specifice  ale traficului de fiinţe 
umane, în primul rând – metode de recrutare, transportare a victimelor, traversare hotarelor, 
exploatare,  modus operandi a traficanţilor, profilul victimelor şi a traficanţilor, precum şi alte 
circumstanţe, legate cu fenomenul TFU. Corelaţia zona de destinaţie – scop de exploatare 
determină în general caracterul  fenomenului TFU în Republica Moldova.   
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Astfel, pentru zona statelor CSI este caracreristic recrutarea cu utilizarea propunerilor false de 
angajare în câmpul muncii în calitate de vînzătoare, chelneriţe, dereticătoare, constructor, etc. 
Сontactul dintre recrutori şi victime în majoritatea cazurilor se realizează la direct – prin contact 
fizic.Transportarea are loc în mare parte prin intermediul transportului rutier şi feroviar. 
Victimele, transportate spre această zona, traversează frontiera de stat în mod legal prezentând 
acte de identitate valabile ale cetăţenilor Republicii Moldova, ei nu au nevoie de viza. Drept 
metode de control la etapa de exploatare este utilizată datoria financiară, mărimea căruia nu 
este stabilită în mod rezonabil, confiscarea actelor de identitate, violenţa sau ameninţarea cu 
aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă, ameninţarea cu divulgarea informaţiei 
confidenţiale, îngrădirea libertăţii circulaţiei, înşelăciunea. 

 
Pentru zona Orientului Apropiat este caracreristic recrutarea cu utilizarea propunerilor alse 
de angajare în sfera de distracţii, de obicei - în calitate de dansatoare în cluburi de noapte. 
Pentru stabilirea contactului dintre traficant recrutor şi victimă pot fi utilizate reţelele de 
socializare. Transportarea prepoderent are loc prin intermediul transportului aerian, prezentînd  
actele de identitate ale cetăţenilor RM. Vizele pot fi obţinute direct în aeroportul ţării de 
destinaţie. Acoperirea cheltuielilor de transport este asigurată preponderent de către infractor 
inclusiv prin expedierea biletelor electronice direct victimei. Drept metode de control la etapa 
exploatării sunt utilizate: datoria financiară, mărimea căruia nu este stabilită în mod rezonabil, 
confiscarea actelor de identitate, violenţa sau ameninţarea cu aplicarea violenţei periculoase 
pentru viaţă, îngrădirea libertăţii circulaţiei, înşelăciunea. 

 
Pentru zonă UE recrutarea se face preponderent prin combinarea înşelăciunii cu abuzul de 
vulnerabilitate. Transportarea victimelor spre se face preponderent prin intermediul 
autocarelor de rută. Pentru traversarea frontierei se utilizează acte de identitate ale cetăţenilor 
RM şi vize autentice obţinute însă în mod fraudulos  sau traversare ilegală a frontierei de stat pe 
hotarul  Turcia/Grecia. Acoperirea cheltuielilor de transport este asigurată de infractori, air 
metodele de control sunt cele clasice utilizate şi pentru celelalte regiuni.    
 
 Drept metode de control la etapa de exploatare este utilizată datoria financiară, mărimea căruia 
nu este stabilită în mod rezonabil, confiscarea actelor de identitate, violenţa sau ameninţarea cu 
aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă, ameninţarea cu divulgarea informaţiei 
confidenţiale, îngrădirea libertăţii circulaţiei, înşelăciunea, etc. Traficanţii utilizează şi 
combinarea metodelor de control menţionate.  
 
 

 
Deşi Raportul în cauză este elaborat pentru a servi drept punct de pornire pentru ulterioare 
analize comparative privind evoluţiile fenomenului, ne permitem să fixăm unele tendinţe 
observate deja astăzi de către specialiştii Centrului drept riscuri ce urmează a fi monitorizate şi 
gestionate de către toate instituţiile şi organizaţiile în domeniu: 
 

- ... recrutarea victimelor pentru exploatarea sexuală prin intermediul reţelelor de 
socializare pentru zona Orientului Apropiat, 

 
- ... în zona Orientului Apropiat şint înregistrate primele cazuri de exploatare 

prin muncă şi servicii forţate cu alt profil social victimelor (cunoaşterea unei limbi 
străine) şi cu recrutarea prin agenţii specializate pentru angajarea oficială în câmpul 
muncii în străinătate,  
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- ... sporirea activităţii criminale pe segmentul trafic de persoane în scop de 
cerşit atît în plan intern cît şi spre zona CSI,  

 
- ... exploatarea mecanismelor legale în zona UE pentru trafic în scop de 

exploatatre sexuală, în deosebi iese în evidenţă Grecia,  
 

- ... îmbinarea metodelor legale şi ilegale a traversării frontierilor şi intrării în 
ţările de destinaţie în special în raport cu zona UE; practic s-a renunţat la metodele 
ascunse / ilegale de traversare a frontierei de stat a RM, însă se recurge la diferite 
metode frauduloase de obţinere a vizelor, intrare şi staţionare pe teritoriul ţării de 
destinaţie.  

 
- ... reducerea semnificativă a duratei de exploatare, fiind deseori incadrată în 

limita de timp conform actelor ce legalizează staţionarea, 
 

- ... recrutarea prin abuz al poziţiei de vulnerabilitate.  
 

 
PROGNOZE 
 
Republica Moldova drept ţară de origine a TFU 
 
 

- mentinerea si posibil o usoara crestere a TFU cu destinatia Grecia, drept 
principala tara de destinatie a TFU din RM spre UE, 

- tarile din UE precum Romania, Spania, Italia, Germania, Belgia ar putea fi 
precautate de catre infractori drept tari de destinatie pentru TFU din RM 
 

Grecia a fost şi este o destinaţie constantă a traficului de persoane cu scop de exploatare sexuală în 
ultimii 3 ani. În raport cu celelalte ţări menţionate sînt înregistrate o serie de semnale şi cazuri 
concrete. Regimul liber de vize cu UE anticipat, legislaţia permisivă privind prestarea serviciilor 
sexuale respectiv organizarea acestui gen de activitate ar putea fi un catalizator pentru 
exploatarea zonei respective, întrucît vor permite gestionarea anumitor riscuri pentru infractori şi 
minimalizarea costurilor ce ţin de anumite aspecte organizatorice.  
 

- Ciprul de Nord va continua să fie exploatat drept regiune de destinatie, 
fiind principala zona de destinatie din cele cu regim special.  

 
Regiunea Ciprului de Nord de mulţi ani este o destinaţie constantă a traficului de fiinţe umane în 
scop de exploatare sexuală, iar investigarea cazurilor de trafic către destinaţia respectivă este o 
problemă de ordin major pentru organele de drept. Totodată, regiunea Ciprului de Nord este 
reprezintă şi o zonă de refugiu pentru traficanţi, de unde aceştia prin intermediul tehnologiilor 
moderne îşi continuă activitatea criminală. Nerecunoaşterea la nivel internaţional a regiunii 
respective reduce practic la imposibilitate cooperarea internaţională poliţienească pe direcţia 
specifică de activitate,  
 

 
- Federaţia Rusă se va menţine drept principal ţară de destinaţie din zona 

CSI cu o posibilă descreştere, însă temporară; 
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 Federaţia Rusă sa dovedit a fi ţara de destinaţie net predominantă şi cea mai constantă pe 
parcursul ultimilor ani, pentru toate tipurile de exploatare. Respectiv traficanţii vor ţine în 
continuare să valorifice la maximun: posibilităţile pe care le oferă cererea şi lejeritatea de 
organizare a acestui business criminal, care există la nivelul acestei ţări. Totuşi, în eventualitatea 
introducerii regimului de vize pentru cetăţenii RM, unele aspecte ce ţin de organizarea 
transportării şi transportarea propriu-zisă a victimelor vor produce o serie de alte infracţiuni 
asociate comise de traficanţi. Acest proces de „reorganizare" ar putea determina o descreştere 
temporară a TFU spre această desinaţie. 
 

- Ucraina ar putea fi precautata de catre infractori drept tara de destinatie 
din zona CSI pentru TFU in scop de exploatare prin muncă şi cerşit din RM  
 

În cazul în care Federaţia Rusă va impune restricţii în ceea ce priveşte intrarea şi şederea pe 
teritoriul său a cetăţenilor RM, acest  fapt ar complica procesul de transportare a victimelor, 
respectiv ar apărea necesitatea precăutării unor alte destinaţii similare. Din aceste considerente, 
dar şi similaritatea culturală, lingvistică şi geografică, ar putea pune Ucraina în lumina atractivă 
pentru TFU în scop de exploatare prin muncă şi cerşit, dat fiind o serie de semnale în acest sens 
înregistrate pe parcursul ultimului an. Totodată, traficanţii ar putea face uz şi de situaţia instabilă 
din rîndul organelor de drept din ţara respectivă. 
 
 

- Se va menţine tendinţa ascendentă a traficului de fiinţe umane în scop de 
exploatare prin cerşit in special in raport cu persoanele economic vulnerabile fiind 
recrutate prin abuz a pozitiei de vulenarbilitate. 

 
Cerşitul iese în evidenţă, dublîndu-se atît numărul de cazuri cît şi al victimelor identificate în 
ultimii 2 ani şi respectiv menţinîndu-se tendinţa de creştere în comparaţie cu perioadele 
precedente. Această tendinţă se menţine atît în privinţa victimilor mature, cît şi în privinţa celor 
minore. Cunoştinţe reduse privind acest gen de explotare de către instituţiile abilitate cu intervenţii 
de prevenire şi combatere, pe fundalul unui accent sporit asupra exploatării sexuale, profilul 
extrem de vulnerabil al victimelor, creează premise pentru traficanţi de explotare a acestui tip de 
trafic, cu investiţii şi riscuri minime în raport cu veniturile substanţiale acumulate.  
 
 

- Posibil o intensificare pe direcţia Orientului apropiat în special EAU şi 
Israel, în special prin exploatarea formelor legale  de organizare a muncii.  

 
 
În ultimii ani au apărut posibilităţi legale de antrenare a cetăţenilor RM în cîmpul muncii în 
străinătate, în state precum EAU sau Israel, respectiv au apărut şi agenţii certificate care prestează 
astfel de servicii. Emiratele Arabe Unite şi Israel au fost şi continuă să fie considerate ţări de 
destinaţie a TFU, iar în anumite circumstanţe, agenţiile de acest tip pot fi utilizate ca paravan 
pentru mascarea unor activităţi criminale în vedrea organizării traficului de fiinţe umane spre 
direcţiile respective. Mai mult ca atît, au fost deja înregistrate situaţii şi cazuri concrete întru care 
vin să susţină această ipoteză. 
 
Republica Moldova drept tara de tranzit pentru TFU 
 

- Republica Moldova ar putea treptat să devină ţară de tranzit dar şi de destinaţie 
pentru traficul de fiinţe umane şi migraţia ilegală. 
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În contextul liberalizării regimului de vize şi apropierii de UE, Republica Moldova ar putea deveni o 
destinaţie atractivă pentru cetăţenii statelor din zonele cu conflicte armate. În plus există o 
porţiune de frontieră vulnerabilă (zona transnistreană), ceea ce oferă posibilităţi lărgite de a 
introduce cladestin în ţară potenţialele victime. 
 
 
RECOMANDĂRI 

 
- Precăutarea posibilităţilor de stabilire a relaţiilor directe de colaborare cu autorităţile 

poliţieneşti anti-trafic din Grecia. O idee în acest sens ar fi numirea unui ofiţer de legătură 
al Greciei pentru Republica Moldova şi stabilirea unor contacte directe cu acesta. Această 
măsură se impune prin prisma faptului că Grecia reprezintă o destinaţie constantă a TFU, 
dar şi reieşind din problemele/impedimentele de cooperare întîlnite pînă în prezent. 
 

- Stabilirea unor legături directe cu autorităţile poliţieneşti abilitate ale statelor europene 
considerate potenţiale destinaţii ale traficului de fiinţe umane (România, Italia , 
Germania) în vederea consolidării capacităţilor de reacţionare şi intervenţie comună în 
cazul unor eventuale cazuri de trafic în direcţiile respective. Fortificarea relaţiilor de 
cooperare şi stabilirea unor contacte directe cu ofiţerii de legătură ai statelor respective 
ar reprezenta un prim pas în atingerea obiectivului dat. 
 

- Efecturaea în perioade de timp prestabilite, a unor măsuri comune la frontieră în 
parteneriat cu DPF a MAI, în vederea obţinerii de informaţii relevante şi monitorizării 
fluxului migraţional în special spre direcţia zonelor cu regim special (Ciprul de Nord). 
Această măsură se impune în contextul imposibilităţii stabilirii unor contacte cu 
autorităţile de profil din zona respectivă, astfel ofiţerii CCTP fiind nevoiţi să opereze mai 
mult cu informaţii operative, iar acest tip de activităţi va spori considerabil la mărirea 
masivului de date cu caracter operativ.  
 

- Utilizarea pîrghiilor şi oportunităţilor oferite de EUBAM întru fortficarea relaţiilor de 
cooperare cu autorităţile abilitate din Ucraina. Organizarea prin intermediul acestora a 
unor seminare/întruniri cu scop de schimb de experienţă şi bune practici cu perspectivă 
de stabilire pe viitor a unor planuri de interacţiuni/operaţiuni comune concrete cu 
omologii ucraineni. 

 
 

- Elaborarea unei strategii/complex de măsuri  pe termen mediu sau lung , de comun cu 
alte autorităţi naţionale şi subdiviziuni ale MAI/IGP (MMPSF, primării, ONG-uri, 
inspectorate, etc) în vederea obţinerii de cunoştinţe privind manifestarea fenomenului de 
cerşit la nivelul ţării. Un pas iniţial în acest sens ar fi organizarea unor schimburi de 
experienţă şi buni practici cu autorităţile respective (în cadrul unor seminare, workshop-
uri) în vederea acumulări de cunoştinţe primare asupra fenomenului de cerşit . Această 
măsură se impune în condiţiile în care  domeniul respectiv practic nu este exploatat la 
adevărata lui dimensiune dar şi din considerente precum că traficul de fiinţe umane în 
scop de explotare prin cerşit, conform datelor statistice a înregistrat o ascensiune 
enormă. Totodată, faptul implicării în acest  fenomen criminal a grupurilor de persoane 
de etnie romă, creează impedimente de ordin major pentru organele de poliţie din 
considerente precum: limba, faptul neînregistrării acestora în evidenţele naţionale, etc. 
Respectiv măsura propusă are ca scop consolidarea eforturilor mai multor actori, în 
vederea obţinerii unei imagini reale privind fenomenul cerşitului în Republica Moldova. 
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- Monitorizarea (cu luarea la evidenţă) la nivel naţional a cazurilor de trafic sau altor 
infracţiuni conexe traficului cu implicarea companiilor specializate în angajarea 
persoanelor în străinătate. 

 


