
Concluzii adiţionale   
 

 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să continue să dezvolte coordonarea şi 
cooperarea dintre administraţia centrală şi comisiile teritoriale pentru a asigura ca toate 
raioanele să fie integrate în eforturile de combatere a TFU (paragraful 26).  
 

 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să întreprindă toate măsurile necesare 
în vederea asigurării ca procesul de descentralizare să nu influenţeze negativ asupra 
abordării cuprinzătoare şi consecvente aplicate în combaterea TFU şi în acordarea asistenţei 
şi protecţiei victimelor. (paragraful 27).  

 
 Salutând paşii întreprinşi în domeniul instruirii, GRETA invită autorităţile din Moldova să 

continue eforturile în vederea instruirii şi sensibilizării profesioniştilor relevanţi din 
domeniul traficului de persoane şi drepturilor victimelor, în special ofiţerilor de poliţie, 
ofiţerilor poliţiei de frontieră, procurorilor, judecătorilor, profesioniştilor din domeniul 
sănătăţii, profesioniştilor din domeniul învăţământului, inspectorilor muncii, lucrătorilor 
sociali şi membrilor echipelor multidisciplinare. Instruirile trebuie să fie organizate în toată 
ţara şi trebuie să aibă drept scop îmbunătăţirea identificării victimelor TFU şi reabilitarea 
acestora, sporirea numărului de urmăriri penale împotriva traficanţilor încununate cu succes 
şi garantarea accesului eficient la compensaţii pentru victimele TFU (paragraful 41).  

 
  GRETA salută paşii întreprinşi de autorităţile din Moldova în vederea elaborării şi 

menţinerii unui sistem statistic cuprinzător şi coerent privind traficul de fiinţe umane şi 
consideră că autorităţile din Moldova trebuie să continue să îmbunătăţească şi să ajusteze 
sistemul curent pentru a permite clasificarea (în dependenţă de vârstă, tipul de exploatare, 
ţara de origine şi/sau de destinaţie). Această acţiune trebuie să fie însoţită de toate măsurile 
necesare pentru a respecta drepturile persoanelor vizate la protecţia datelor cu caracter 
personal. (paragraful 45). 

  
  GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să continue să efectueze şi să sprijine 

cercetarea problemelor aferente TFU care să servească drept bază de probe pentru 
eventualele măsuri politice, în special în ceea ce ţine de TFU în scopul exploatării prin 
muncă, TFU intern, traficul de copii, TFU în scopul prelevării de organe şi noile tendinţe în 
TFU (paragraful 50). 

  
  GRETA consideră că autorităţile trebuie să desfăşoare şi în continuare campanii de 

informare şi prevenire pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la diverse forme de 
TFU, inclusiv traficul intern. Măsurile de sensibilizare ce vor urma trebuie să fie elaborate 
prin prisma evaluării măsurilor precedente şi trebuie să se axeze pe necesităţile identificate 
(paragraful 56).  
 

 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să întreprindă paşi şi în continuare în 
domeniul prevenirii traficului în scopul exploatării prin muncă, în special:   

 
- să organizeze în scop de sensibilizare activităţi privind riscurile aferente traficului de persoane 
pentru a fi exploatate prin muncă, atât peste hotare cât şi în ţară, în special în rândurile grupurilor 
vulnerabile; 
 
- să consolideze monitorizarea agenţiilor de angajări şi agenţiilor de muncă temporară;  
 
- să conlucreze îndeaproape cu sectorul privat, în conformitate cu Principiile directoare privind 
afacerile şi drepturile omului (paragraful 62).  
 



 GRETA salută eforturile depuse în vederea prevenirii traficului de copii prin îmbunătăţirea 
înregistrării copiilor la naştere, desfăşurarea campaniilor de sensibilizare în şcoli şi 
promovarea utilizării sigure a internetului. GRETA consideră că autorităţile trebuie să 
continue aceste eforturi, acordând o atenţie deosebită copiilor Romi şi înscrierii acestora în 
şcoli (paragraful 69). 
  

  GRETA invită autorităţile din Moldova să continue eforturile în vederea reducerii numărului 
de persoane apatride (paragraful 77).  

 
 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să consolideze prevenirea TFU prin 

intermediul unor măsuri sociale, economice durabile şi prin alte măsuri să menite să 
consolideze grupurile vulnerabile la TFU, în special femeile, tinerii şi persoanele din mediul 
rural, inclusiv prin promovarea accesului la piaţa muncii, învăţământ şi servicii publice a 
persoanelor din comunitatea Romilor. Trebuie să fie depuse eforturi în continuare în vederea 
promovării egalităţii de gen, combaterii violenţei şi stereotipurilor bazate pe gen, şi pentru 
sprijinirea politicilor specifice privind responsabilizarea femeilor ca mijloc de combatere a 
cauzelor de bază a TFU(paragraful 78). 

  
 GRETA invită autorităţile din Moldova să continue să asigure ca personalul medical şi alţi 

angajaţi relevanţi să fie sensibilizaţi şi instruiţi privind identificarea cazurile potenţiale de 
TFU în scopul prelevării de organe (paragraful 87).  

 
 GRETA consideră că autorităţile din Moldova, în parteneriat cu societatea civilă şi sectorul 

privat, trebuie să consolideze eforturile sale pentru a descuraja cererea pentru serviciile 
persoanelor traficate, pentru toate formele de exploatare. (paragraful 92). 

  
 GRETA invită autorităţile din Moldova să continue consolidarea eforturilor sale în vederea 

identificării cazurilor de TFU la hotare (paragraful 94). 
  

 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să întreprindă paşi şi în continuare în 
vederea îmbunătăţirii identificării victimelor TFU şi în special pentru:  

 
- a asigura că Sistemul Naţional de Referire este implementat cu eficacitate în practică, prin 
instruirea periodică a tuturor profesioniştilor cu privire la Sistemul Naţional de Referire şi prin 
întreprinderea măsurilor de reducere a impactului fluctuaţiei personalului în cadrul echipelor 
multidisciplinare;  
 
- a spori eforturile de identificare pro-activă a victimelor traficului în scopul exploatării prin muncă 
prin fortificarea rolului şi instruirii inspectorilor muncii;  
 
- a oferi instruiri specifice mediatorilor comunitari pentru a-i face capabili să identifice victimele şi 
potenţialele victime ale traficului în comunităţile Romilor;  
 
- a acorda o atenţie sporită identificării victimelor traficului intern (paragraful 103).  
 

 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să revizuiască procedurile de evaluare 
a vârstei, asigurând protecţia eficace a celor mai bune interese ale copiilor şi ţinând cont de 
Convenţia cu privire la Drepturile Copilului şi Comentariul General nr. 6 al Comitetului cu 
privire la Drepturile Copilului (paragraful 124).  

 
 GRETA consideră că pentru organele de aplicare a legii trebuie să fi emise instrucţiuni clare 

cu privire la drepturile victimelor pe parcursul perioadei de recuperare şi reflecţie, în 
conformitate cu prevederile obligatorii ale Articolului 13 din Convenţie, şi să se accentueze 



că perioada de recuperare şi reflecţie nu este condiţionată de cooperarea victimei cu organele 
de aplicare a legii. (paragraful 131).  

 
 În continuare, GRETA invită autorităţile din Moldova să elaboreze, în cadrul dezvoltării 

sistemului de colectare a datelor cu privire la traficul de fiinţe umane, un sistem de 
înregistrare a solicitărilor de compensare şi a compensaţiilor acordate victimelor traficului 
(paragraful 141).  

 
 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să asigure ca reîntoarcerea victimelor 

TFU să aibă loc cu respectarea corespunzătoare a drepturilor, siguranţei, demnităţii acestora, 
inclusiv respectând dreptul la nereturnare (Articolul 40(4) din Convenţie), şi în cazul 
copiilor, respectând pe deplin principiul acţionării în cel mai bun interes al copilului 
(paragraful 147).  

 
 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să examineze motivele din care nici o 

entitate juridică nu a fost pedepsită pentru acţiuni aferente traficului şi, prin prisma 
constatărilor, să fie întreprinse măsurile necesare pentru a asigura ca răspunderea penală a 
entităţilor juridice să poată fi aplicată în practică astfel încât situaţiile de trafic să fie 
identificate mai frecvent (paragraful 159).  

 
 GRETA invită autorităţile din Moldova să continue sensibilizarea ofiţerilor de poliţie, 

procurorilor şi judecătorilor cu privire la importanţa principiului de nepedepsire. GRETA de 
asemenea invită autorităţile să emită ghiduri pentru procurori cu privire la aplicarea 
principiului de nepedepsire, atrăgând o atenţie deosebită la TFU în scopul forţării la 
comiterea infracţiunilor (paragraful 162).  

 
 GRETA încurajează autorităţile din Moldova să continue să analizeze şi să publice informaţii 

privind procedurile penale aferente cazurilor de TFU (paragraful 172).  
 

 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să întreprindă paşi în continuare 
pentru a asigura ca cazurile de TFU să fie investigate pro-activ, urmărite penal cu succes şi 
să conducă la sancţiuni eficiente, proporţionale şi descurajante, inclusiv prin:  

 
- intensificarea eforturilor privind efectuarea investigaţiilor financiare în vederea identificării, 
sechestrării şi confiscării bunurilor criminale generate de infracţiunile de trafic;  
 
- continuarea sensibilizării procurorilor şi judecătorilor cu privire la drepturile victimelor TFU şi 
prin continuarea dezvoltării specializării în gestionarea cazurilor de TFU;  
 
- ofiţerul de urmărire penală implicat în cazurile de trafic; 
  
- instituirea Echipelor Comune de Investigaţii cu agenţiile de aplicare a legii din ţările relevante 
(paragraful 176).  
 

 GRETA apreciază eforturile în domeniul cooperării internaţionale depuse de Republica 
Moldova şi invită autorităţile din Moldova să continue aceste eforturi (paragraful 190).  

 
 GRETA accentuează că atunci când prestarea serviciilor prevăzute de lege sunt delegate 

organizaţiilor neguvernamentale, Statul este obligat să asigure aprovizionarea cu mijloacele 
necesare pentru funcţionarea eficientă a acestor servicii şi invită autorităţile din Moldova să 
continue eforturile sale în acest sens (paragraful 195).  

 GRETA consideră că autorităţile din Moldova trebuie să continue să edifice parteneriate 
strategice cu o serie de actori ai societăţii civile pentru a realiza scopurile Convenţiei 
(paragraful 196).  


