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ABREVIERI 

 

ANOFM – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ANRCETI – Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei  

APC – Autoritate Publică Centrală 

API – Asociaţia Presei Independente 

APL – Autoritate Publică Locală  

AT – Agenţia de Transplant  

BMA – Biroul Migraţie şi Azil 

BRD – Biroul pentru Relaţii cu Diaspora 

CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 

umane 

CCA – Consiliul Coordonator al Audiovizualului 

CCCI – Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice 

CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 

CoE – Consiliul Europei  

CIDDC – Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului 

CI „La Strada” – Asociaţia Obştească Centrul internaţional pentru protecţia şi promovarea 

drepturilor femeii „La Strada”  

CNA – Centrul Naţional Anticorupţie  

CNAS – Casa Naţională de Asigurări Sociale 

CN CTFU – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

CNFACEM – Centrul Naţional de Formare, Asistenţă, Consiliere şi Educaţie din Moldova 

CNPAC – Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii 

CORM – Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova  

CP – Codul Penal 

CPP – Codul de Procedură Penală 

CRAP – Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică 

CSM – Consiliul Superior al Magistraturii 

CSP – Consiliul Superior al Procurorilor 

CT CTFU– Comisie teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

DIP – Departamentul Instituţii Penitenciare 

DMPDC – Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului 

DPF – Departamentul Poliţiei de Frontieră 

EAU – Emiratele Arabe Unite 

EMT – Echipa multidisciplinară teritorială din cadrul SNR 

EUBAM – Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi în  

 Ucraina  

EUROPOL – Organizaţie de combatere a criminalităţii la nivel european  

GRETA – Grupul de experţi independenţi privind combaterea traficului de persoane din 

 cadrul Consiliului Europei 

HG – Hotărâre de Guvern 

ICMPD – Centrul Internaţional pentru Migraţie şi Dezvoltare a Politicii 

IGP – Inspectoratul General al Poliţiei 

INI –Inspectoratul Naţional de Investigaţii 

INJ – Institutul Naţional al Justiţiei 

INTERPOL – Organizaţie de combatere a criminalităţii la nivel internaţional 

ISL – Inspectoratul de Stat al Muncii 

ÎMM – Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

MAEIE – Ministerul Afacerilor  Externe şi Integrării Europene  

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MDL – Valuta naţională a RM 

MEc – Ministerul Economiei 
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MEd – Ministerul Educaţiei 

MF – Ministerul Finanţelor 

MJ – Ministerul Justiţiei  

MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

MS – Ministerul Sănătăţii 

MTIC – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

MTS – Ministerul Tineretului şi Sportului 

NORLAM – Misiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

ODIMM – Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

OI – Organizaţie Internaţională 

OIM – Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova 

ONG – Organizaţie neguvernamentală  

OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 

PG – Procuratura Generală  

PN – Plan Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane   

PTFS – Punct de trecere a frontierei de stat 

RM –Republica Moldova  

SDC – Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

SELEC – Centrul Sud-Est European de aplicare a Legii 

SID – Ziua Siguranţei pe Internet  

SNR – Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane 

SP – Secretariat Permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 

TC – Trafic de copii 

TFU – Trafic de fiinţe umane 

TdH – Fundaţia Elveţiană „Terre des Hommes” 

VF – Violenţă în Familie 

VLAP – Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu UE 

UE – Uniunea Europenă 

UNC – Unitatea Naţională de Coordonare a SNR 

UNICEF – Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 

UNODC – Agenţia ONU pentru Crimă Organizată şi Droguri 

Un Women – Entitatea Naţiunilor Unite pentru egalitatea de gen şi abilitarea femeii 

USMF – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" 
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METODOLOGIA ELABORĂRII RAPORTULUI NAŢIONAL 

 

Elaborarea Raportului naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului 

de fiinţe umane (TFU) pentru anul 2014 (în continuare - Raport naţional) reiese 

din prevederile legale
1
, atribuţiile CN CTFU şi a Secretariatului permanent. 

 

În vederea colectării informaţiilor relevante pentru elaborarea Raportul 

naţional au fost utilizate metode/instrumente diverse, în special: 

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

(comunitatea antitrafic), ce reprezintă: 

 informaţii privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a TFU, 

conform prevederilor şi responsabilităţilor stabilite în Planul naţional de 

prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2014-2016
2
 (în continuare – Plan 

naţional); 

 informaţii adiţionale, privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere 

a TFU, suplimentar Planului naţional, în conformitate cu planurile 

instituţionale, dar şi privind capacitatea donatorilor de a complementa 

suportul pentru comunitatea antitrafic; 

-  colectarea informaţiilor secundare, obţinute în baza: 

 rezultatelor şedinţelor bilaterale şi multilaterale cu actorii antitrafic; 

 datelor statistice colectate de către SP (Formularele PRETRIAL, TRIAL, 

AFTERTRIAL, CRIMES CONEXE şi VICTIMS); 

 Rapoartelor internaţionale de evaluare (GRETA, UNODC, TiP Report, etc). 

 

În vederea prezentării, într-un mod cît mai accesibil şi elocvent, a informaţiei 

colectate, Raportul naţional a fost structurat în 3 Capitole şi 3 Anexe: 

- Capitolul 1. „Monitorizarea şi coordonarea politicilor publice de prevenire 

şi combatere a TFU” – elaborat în conformitate cu informaţiile secundare şi date 

din Anexa 2, Anexa 3. 

- Capitolul 2. „Progresul implementării politicilor antitrafic prin prisma 

paradigmei 4P” – conţine informaţia primară şi date din Anexa 1. 

- Capitolul 3. „Concluzii şi recomandări” - a fost elaborat în baza analizei 

informaţiei prezentate în raport. 

- Anexa 1 - reflectă progresul implementării Planului naţional şi realizările 

adiţionale; 

- Anexa 2 - reflectă activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, 

or acestea monitorizează şi evaluează periodic activităţile de prevenire şi 

combatere a TFU realizate la nivel local; 

- Anexa 3 - reflectă activitatea SP. 

  

 

 

 

                                                
1
Art. 8, alin. (4) din Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea TFU  

2 Aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 484 din 26.06.2014  
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I. MONITORIZAREA ŞI COORDONAREA POLITICILOR ANTITRAFIC  

 

1.1. Coordonare 
 

Şedinţele Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 

 
Pe parcursul anului 2014, Comitetul naţional s-a întrunit într-o şedinţă 

ordinară la data de 18 aprilie 2014. În cadrul acestei şedinţe au fost prezentate şi 

aprobate două rapoarte: 

 Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe 

umane în Republica Moldova pentru anul 2013 şi recomandările acestuia în 

vederea implementării politicilor naţionale antitrafic pentru anul 2014;
3
 

 Raport de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei Sistemului 

naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 

victime ale TFU, perioada anului 2013
4
 ,  

   şi au fost stabilite priorităţile naţionale în domeniul antitrafic pentru anul 

2014, în special: 

 Aprobarea de către Guvern a Planului naţional de prevenire şi combatere a 

TFU pentru 2014-2016; 

 Definitivarea şi prezentarea Raportului Guvernului Republicii Moldova cu 

privire la gradul de implementare a recomandărilor GRETA; 

 Elaborarea Raportului de evaluare independentă a politicilor naţionale 

antitrafic pentru ultimii 4 ani; 

 Definitivarea şi promovarea proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 241 din 20.10.2005 sau elaborarea unui proiect comun 

de modificare şi completare a cadrului legislativ în domeniul combaterii 

traficului de fiinţe umane. 

Prevederile Hotărîrii şedinţei au fost realizate în totalitate. 

  

Şedinţele Grupului coordonator tehnic al Secretariatului permanent  
 

Pe parcursul anului 2014, au fost desfăşurate 6 şedinţe cu membrii Grupului 

coordonator tehnic al Secretariatului permanent. 

Astfel, în perioada 6 -7 februarie 2014, Secretariatul Permanent, în parteneriat 

cu Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii 

(UNODC) Viena, a organizat o sesiune de planificare strategică în vederea 

identificării priorităţilor ce ţin de politicile antitrafic prin prisma abordării 

instituţionale. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, 

organizaţii internaţionale şi neguvernamentale – membri ai Grupului coordonator 

tehnic al SP.  Acest exerciţiu s-a dovedit a fi util, asigurînd o imagine de ansamblu 

cu privire la responsabilităţile, dar şi necesităţile fiecărei instituţii. 

La iniţiativa SP şi cu susţinerea tehnică a Misiunii OSCE în Moldova, la data 

de 6 mai 2014 au fost organizate 2 consultări cu reprezentanţii comunităţii 

antitrafic în scopul colectării opiniilor specialiştilor şi profesioniştilor din domeniu 

                                                
3 http://antitrafic.gov.md/public/files/Raport_TFU_2013_Moldova.pdf  
4 http://antitrafic.gov.md/public/files/Raport_SNR_2013.pdf  

http://antitrafic.gov.md/public/files/Raport_TFU_2013_Moldova.pdf
http://antitrafic.gov.md/public/files/Raport_SNR_2013.pdf
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privind gradul de implementare şi impactul Planurilor naţionale de prevenire şi 

combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2010-2011 şi 2012-2013. Aceste 

consultări au făcut parte din studiul realizat de expertul independent în acest sens şi 

ulterior elaborat Raportul, care a fost prezentat şi validat în cadrul Şedinţei Tehnice 

de Coordonare al OSCE în data de 11 iunie 2014. Raportul este accesibil in 3 limbi 

(ro, ru, eng) pe site-ul www.antitrafic.gov.md. 

La data de 23 iunie 2014, în cadrul şedinţei Grupului coordonator tehnic al SP 

a fost prezentat Raportul privind traficul de persoane al Departamentului de Stat al 

SUA, ediţia 2013 şi au fost prezentate recomandările de rigoare în vederea 

eliminării lacunelor existente. În această ordine de idei, majoritatea recomandărilor 

îşi regăsesc soluţiile în Planul naţional antitrafic pentru anii 2014-2016. De 

asemenea, în cadrul şedinţei a fost evaluat gradul de implementare a politicilor 

naţionale în domeniul de prevenire şi combatere a TFU şi au fost elucidate 

eforturile întreprinse de comunitatea antitrafic în perioada primului semestru al 

anului 2014. În contextul examinării realizării activităţilor din Planul naţional 

2014-2016, au fost stabilite priorităţile pentru anul 2014, analizate eventualele 

provocări şi soluţii. Totodată, în cadrul şedinţei, a fost prezentat proiectul matricei 

campaniei naţionale "Săptămîna Antitrafic". 

La data de 26 noiembrie şi 27 noiembrie 2014, Secretariatul permanent a 

organizat 2 şedinţe ale Grupului coordonator tehnic al SP, pentru a pune în discuţie 

şi a consulta public proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de 

fiinţe umane şi altor acte legislative. În cadrul şedinţei au fost identificate necesităţi 

suplimentare de îmbunătăţire a cadrului legislativ în domeniul dat. Proiectul 

nominalizat a fost completat conform propunerilor parvenite în adresa SP. 

 

Şedinţele Consiliului coordonator al organelor de drept cu atribuţii în 

domeniul combaterii traficului de fiinţe umane pe lîngă Procurorul General. 

 

La 24.01.2014, în vederea coordonării activităţii desfăşurate de către organele 

de drept în domeniul combaterii TFU, a fost organizată şedinţa Consiliului 

Coordonator pe lîngă Procurorul General, în cadrul căreia au fost abordate mai 

multe subiecte:  

1. Activitatea organelor de drept în domeniul combaterii traficului de fiinţe 

umane în anul 2013, direcţiile prioritare pentru anul 2014; 

2. Dinamica fenomenului de trafic de fiinţe umane şi copii, în scop de 

exploatare în muncă forţată în decursul anului 2013. Interacţiunea organelor de 

control cu organele de drept. 

3. Prezentarea proiectului Programului de activitate al Consiliului coordonator 

al organelor de drept cu atribuţii în domeniul combaterii traficului de fiinţe 

umane pe lîngă Procurorul General. 

 

O altă şedinţă a Consiliului Coordonator a avut loc la 24.06.2014 cu 

următoarea ordine de zi: 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/www.antitrafic.gov.md
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1. Evaluarea gradului de interacţiune între reprezentanţii organelor de drept şi 

membrii echipelor comune teritoriale la investigarea cazurilor de trafic de fiinţe 

umane şi copii, precum şi la asistarea unor astfel de victime în anul 2013. 

2. Realizări, impedimente şi obiective în domeniul efectuării investigaţiilor 

financiare pe cazurile de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. 

3. Evaluarea potenţialului organelor de drept din Republica Moldova la 

efectuarea urmăririi penale în cazurile de trafic de fiinţe umane şi copii  în 

cadrul unor echipe comune de investigaţii. 

4. Prezentarea Studiului cu privire la cazurile de recalificare a acţiunilor 

inculpaţilor de la trafic de fiinţe umane şi trafic de copii la alte infracţiuni 

dispuse de către instanţele judiciare  în anul 2013 şi primul semestru al anului 

2014. 

Deciziile Consiliului coordonator au fost expediate instituţiilor competente 

pentru a implementa recomandările elaborate în cadrul şedinţelor. 

 

1.2. Monitorizare 
 

În perioada de raportare, Secretariatul permanent a continuat procesul de 

colectare şi gestionare a datelor statistice în domeniul prevenirii şi combaterii TFU, 

în baza proiectelor Formularelor PRETRIAL, TRIAL, AFTER TRIAL, CRIMES 

CONEXE şi VICTIMS. Pilotarea acestor formulare va continua şi în anul 2015. 

În vederea consolidării acestui mecanism, pe parcursul anului 2014 SP şi-a 

stabilit scopul de îmbunătăţire a Formularelor menţionate, fiind organizate în acest 

sens 4 şedinţe tehnice de lucru cu reprezentanţi ai: 

- Procuraturii Generale – 04.06.2014; 

- Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI – 25.06.2014, 19.11.2014; 

- Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – 11.11.2014; 

- CCTP al INI al IGP – 21.11.2014. 

În cadrul şedinţelor au fost examinaţi indicatorii axaţi pe: profilul victimelor 

traficului de fiinţe umane; cauzele penale pe infracţiuni de trafic de fiinţe umane; 

persoanele care au săvîrşit infracţiuni de trafic de fiinţe umane. 

De asemenea, la data de 09.09.2014, MMPSF a organizat o şedinţă, care a 

avut scopul de a îmbunătăţi Sistemul Informaţional Automatizat de Asistenţă 

Socială, în special de a definitiva modulul suplimentar “Victimele traficului de 

fiinţe umane”, iar rolul reprezentantului SP în cadrul şedinţei a fost de a asigura 

faptul că datele statistice care urmează a fi colectate de către MMPSF şi cele 

colectate deja de către MAI vor fi armonizate. 

În altă ordine de idei, pe parcursul anului 2014 au fost organizate 6 vizite de 

monitorizare a Comisiilor teritoriale în vederea consolidării capacităţilor şi 

schimbului de experienţă cu privire la practica de implementare a politicilor 

antitrafic la nivel local. Astfel, Secretariatul permanent a participat la şedinţele 

Comisiilor teritoriale din mun. Chişinău (05.04.2014, 12.11.2014), r. Cimişlia 

(06.062014), UTA Găgăuzia (23.09.2014, 27.10.2014, 19.11.2014). 

Totodată, în contextul organizării Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane”, la data de 9 octombrie, a avut loc şedinţa de 

lucru cu secretarii Comisiilor teritoriale şi coordonatorii EMT raionale. Subiectul 
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principal, discutat a fost „Implementarea politicilor de prevenire şi combatere a 

TFU de către APL. Rezultate şi probleme”. În cadrul evenimentului au fost 

abordate mai multe subiecte de interes profesional precum importanţa 

implementării prevederilor HG nr.228 din 28.03.2014, conform căreia preşedinţii 

Comisiilor teritoriale sunt responsabili de crearea EMT (raionale şi comunitare). 

De asemenea, a fost prezentat şi subiectul „Caracteristicile sindromului de ardere 

profesională „Burn-aut” – Prezentarea Conceptului”. 

 

1.3. Raportare 
 

Pe parcursul anului 2014, Secretariatul permanent a elaborat Raportul naţional 

în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru anul 2013, care conţine informaţie 

cu privire la realizările obţinute la nivel central şi local de către autorităţile publice 

şi parteneri. Raportul a fost elaborat cu suportul ICMPD şi este disponibil în limba 

română şi engleză pe site-ul www.antitrafic.gov.md. 

De asemenea, Secretariatul permanent a elaborat informaţiile finale şi a 

coordonat procesul de raportare către partenerii/evaluatorii internaţionali, precum: 

1. Departamentul de Stat al SUA, care elaborează Raportul anual privind 

traficul de persoane; 

2. Fundaţia Australiană „Walk free”, care elaborează Raportul anual privind 

Sclavia modernă; 

3. Grupul de experţi GRETA, care monitorizează implementarea Convenţiei 

Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi a 

recomandărilor pe marginea implementării acesteia, runda a doua; 

4. UNODC care elaborează Raportul Global o dată la doi ani (dar cu 

actualizare anuală) privind traficul de persoane. 

(Informaţie detaliată vezi în Anexa 2, pag. 9-11) 

 

1.4. Studii şi analize 
 

În perioada de raportare, de către CCTP al INI al IGP a fost elaborat în 

premieră “Raportul de monitorizare a situaţiei în domeniul traficului de fiinţe 

umane – analiza stării şi dinamicii infracţionale pentru anul 2013”. Acest raport 

conţine de asemenea şi profilele de risc. La 29 iulie 2014 acesta a fost prezentat în 

cadrul unui atelier internaţional cu genericul „Combaterea traficului de fiinţe 

umane – abordări şi instrumente pentru monitorizare şi analiză strategică”. 

Raportul în cauză a fost elaborat pentru a servi drept punct de pornire pentru 

ulterioare analize comparative privind evoluţiile fenomenului, cu conturarea 

tendinţelor privind riscurile şi/sau ameninţările privind crima dată şi corespunzător 

formularea recomandărilor către toate instituţiile şi organizaţiile din domeniu. 

Raportul poate fi accesat pe http://www.antitrafic.gov.md. 

La iniţiativa CCTP şi în rezultatul primelor experienţe de analiză, a fost 

elaborat „Ghidul privind realizarea studiului de analiză comparativă a fenomenului 

de trafic de fiinţe umane” aprobat prin Ordinul Şefului IGP nr.120 din 13.08.2014. 

Acest ghid are drept scop stabilirea unui mecanism naţional unic de colectare a 

datelor în domeniul TFU şi stabilirea unei proceduri consolidate de procesare şi 

analiză a acestora.    

http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
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De asemenea, pe parcursul anului 2014, la solicitarea TdH Moldova a fost 

realizat Studiul ”Assessing Gender Perspective in Case Management of 

Repatriated Children” (în limba engleză) şi prezentat TdH. O sinteză a Studiului va 

fi  postată pe http://tdh-moldova.md, în primul trimestru al anului 2015. Tot în 

această perioadă, un expert internaţional contractat de TdH Moldova a lucrat 

asupra identificării lecţiilor învăţate în cadrul proiectului FACT – Acţiunea 

Transnaţională. Urmează a fi aprobată versiunea finala a Studiului (pînă la sfîrşitul 

lunii martie 2015), care va fi distribuită părţilor interesate. 

În perioada de raportare, CI “La Strada” a realizat Studiul privind siguranţa 

copiilor on-line în Republica Moldova (ediţia a II), acesta permiţînd colectarea 

informaţiei de la 939 copii utilizatori de Internet din 235 de localităţi ale republicii, 

vis-a-vis de practicile de accesare a Internetului/ activităţi on-line şi a 

comportamentul copiilor on-line, cu accent pe analiza gradului de conştientizare a 

riscurilor din mediul on-line: contactarea persoanelor pe care copiii nu le cunosc în 

realitate, comunicarea on-line cu tentă sexuală şi propuneri indecente, schimb de 

date personale, fotografii şi video cu persoane cunoscute on-line, întîlniri off-line 

cu persoane cunoscute on-line, accesarea materialelor cu caracter pornografic etc. 

Publicaţia este disponibilă în versiune electronică (rom/eng)
5
. 

Conform prevederilor HG nr.472 din 26.03.2008
6
 şi a recomandărilor 

Raportului cu privire la implementarea Convenţiei CoE privind lupta împotriva 

TFU, în cadrul proiectului „Consolidarea Secretariatului permanent al CN CTFU” 

finanţat de Misiunea OSCE în Republica Moldova, a fost realizat studiul 

„Evaluarea independentă ex-post a gradului de implementare a Planului Naţional 

de prevenire şi combatere a TFU (perioadele 2010-2011 şi 2012-2013)” (menţionat 

mai sus). Recomandările Raportului au fost luate în consideraţie la stabilirea 

obiectivelor şi priorităţilor pentru anul 2015 de către comunitatea antitrafic. 

Varianta română şi engleză a Raportului au fost editate (tiraj - 390 exemplare). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
5
 http://lastrada.md/publicatii/ebook/Studiu_siguranta_online_.pdf şi 

http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=31&id=439&t=/Rapoarte/Ale-societatii-civile-ONG-lor/Studiu-privind-siguranta-copiilor-online-

in-Republica-Moldova-editia-a-II-a 
6
 Hotărârii Guvernului Nr. 472 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 

umane şi a Regulamentului Comitetului naţional 

http://tdh-moldova.md/
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II.  PROGRESUL IMPLEMENTĂRII  POLITICII PUBLICE ANTITRAFIC 

PRIN PRISMA PARADIGMEI 4P 

 

2.1. PREVENIRE 

 

2.1.1. Prevenirea exploatării 
 

Conform informaţiei prezentate de către organele de drept, pe parcursul anului 

2014, în privinţa a 24 adulţi şi 3 minori a fost prevenită exploatarea propriu-zisă, 

fiind realizate doar anumite elemente constitutive ale infracţiunii de trafic de fiinţe 

umane/ trafic de copii (recrutare, transportare, găzduire etc, cu intenţia de 

exploatare). 

De asemenea poate fi menţionat şi suportul DPF acordat Centrului pentru 

Combaterea Traficului de Persoane în urma înregistrării figuranţilor pe cauzele 

penale şi materialelor în cadrul controlul special efectuat de către această 

subdiviziune la punctele de trecerea a frontierei. Pe parcursul perioadei de 

raportare, din 75 persoane plasate sub control special, au fost stopate şi predate 

CCTP 5 persoane, dintre care 4 suspecţi şi o victimă a TFU, în acest caz fiind 

prevenită exploatarea victimei. 

În perioada raportată, CI “La Strada” a oferit consultaţii în 10.605 apeluri la 

Linia Fierbinte 0 800 77777, dintre care 9.351 apeluri ţin de aspectul de prevenire 

a TFU şi 260 sunt apeluri SOS (cazuri de TFU/ exploatare), dintre care 48 cazuri 

au fost identificate drept cazuri prezumate de TFU (adulţi) şi 6 cazuri prezumate de 

trafic de copii. Cazurile identificate au fost referite partenerilor din cadrul SNR dar 

şi la CCTP, după caz. 

 

2.1.2. Diminuarea vulnerabilităţii 
 

ANOFM 

Cu privire la măsurile de prevenire a traficul de fiinţe umane, realizate pe 

parcursul anului 2014 de către ANOFM cu structurile sale teritoriale, menţionăm: 

- au fost înregistraţi 42166 şomeri (21244 femei sau 50,3%), dintre care 16366 

persoane sau 38,8% din totalul celor înregistrate, inclusiv 8768 femei au fost 

plasate în câmpul muncii;  

- au fost înregistrate 41536 locuri de muncă vacante sau cu cca. 4006 mai 

multe faţă de perioada respectivă a anului precedent; 

- au absolvit cursurile de formare profesională 2884 şomeri, dintre care 2092 

femei (72,5%); 

- au fost antrenaţi la lucrări publice 1619 şomeri, care au beneficiat de 

indemnizaţie lunară privind stimularea antrenării la lucrări publice, în mărime de 

30 la sută din salariul mediul pe economie pentru anul precedent conform timpului 

efectiv lucrat (1129,5 lei); 

- au beneficiat de ajutor de şomaj 5042 şomeri, dintre care 2688 femei sau 

53,3%; 

- au beneficiat de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională 3017 

şomeri, dintre care 2576 femei sau 85,3%. 
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ANRCETI 

În perioada de referinţă, specialiştii ANRCETI au efectuat mai multe 

controale ale activităţii furnizorilor de reţele şi servicii publice de comunicaţii 

electronice în cadrul cărora, a fost verificat gradul de respectare de către furnizori a 

prevederilor actelor normative din domeniu, inclusiv a Regulamentului cu privire 

la furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului de Administraţie ANRCETI nr.48 din 10.09.2013. Furnizorii au fost 

atenţionaţi privind respectarea cu stricteţe a prevederilor legale, inclusiv pct.20 

subpct.42 lit.d) a Regulamentului dat care prevede expres că, furnizorul de servicii 

publice de acces la Internet are obligaţia să includă în contractele încheiate în 

formă scrisă cu utilizatorii finali sau în condiţiile de furnizare şi utilizare a 

serviciilor, condiţiile şi circumstanţele în care ar putea fi restricţionat sau limitat 

accesul la Internet sau la anumite pagini de Internet, sau limitată viteza de transfer 

a datelor. Adiţional, cu privire la acţiunile întreprinse de către furnizorii de reţele 

şi/sau servicii de comunicaţii electronice, ANRCETI menţionează următoarele: 

“Orange Moldova” S.A. oferă tuturor clienţilor care se conectează la Internet 

Acum broşura ”Cum să utilizezi Internetul în siguranţă”. Aceasta poate fi găsită şi 

on-line pe http:// www.csr.orange.md/ai-grija-pe-internet/. De asemenea „Orange 

Moldova” S.A. este în proces de dezvoltare a unui serviciu dedicat, ce presupune 

asigurarea controlului parental pentru utilizarea Internetului. Acest proiect urmează 

să fie lansat pînă la sfîrşitul anului 2015. 

”Moldcell” S.A.:  a expediat 22.682 de mesaje SMS pe data de 11.02.2014 cu 

ocazia marcării Zilei internaţionale a Siguranţei pe Internet - ,,Safer Internet Day" 

cu următorul conţinut: "De Ziua Internaţionala a Siguranţei pe Internet, Va 

îndemnăm sa atrageţi atenţia la informaţia accesata de copii on-line. Detalii: 

www.siguronline.md." 

Luînd în considerare faptul că navigarea pe Internet presupune implicit 

expedierea datelor cu caracter personal, la solicitarea Centrului Naţional de 

Protecţie a Datelor cu Caracter Personal din 18 decembrie 2014, au fost expediate 

40.000 de mesaje SMS pe data de 28.01.2015, cu ocazia marcării Zilei 

internaţionale a Datelor cu Caracter Personal, avînd următorul conţinut: ,,De Ziua 

Protecţiei Datelor, Moldcell şi Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu 

Caracter Personal, te îndeamnă sa-ţi protejezi datele personale ce te vizează. Info 

www.datepersonale.md ". 

Î.M.”SUN Communications” S.R.L. s-a alăturat acţiunii de susţinere a Zilei 

internaţionale a Siguranţei pe Internet - ,,Safer Internet Day" prin plasarea de 

mesaje informative în reţeaua sa de televiziune, pe site-ul corporativ şi pe pagina 

de facebook prin care şi-a exprimat susţinerea acţiunii date şi a atenţionat despre 

riscurile în cazul folosirii nesupravegheate de către copii a accesului la Internet. 

F.P.C.”ARAX-IMPEX” S.R.L. se implică în promovarea şi anunţarea 

diferitor evenimente sau campanii sociale ce vizează securitatea, libertatea şi 

demnitatea persoanei, fie întreprinde alte măsuri ce ţin de siguranţa utilizării 

serviciilor prestate. Concomitent este asigurat accesul la toate resursele de 

numerotaţie alocate pentru a fi denunţate sau raportate faptele ilicite. 

 

 

http://www.csr.orange.md/ai-grija-pe-internet/
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Camera de Licenţiere 

Pe parcursul perioadei de raportare aferente activităţii Camerei de Licenţiere, 

în scopul prevenirii şi combaterii TFU, au fost emise/ adoptate: 

- pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară 

şi/sau în străinătate, activitatea de încredere/înscriere a studenţilor în programe 

de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată 

în cîmpul muncii pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară, 

precum şi pentru activitatea de turism: 

- 61 decizii de retragere a licenţelor, temei juridic: art. 7 alin. (2) lit. a),  art. 21 

alin. (2) lit. a), lit. e), lit. f)  şi alin. (6) ale Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 

privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător; 

- 12 decizii de suspendare a licenţei, temei juridic: art. 7 alin. (2) lit. a), art. 20 

alin. (1)-(3) ale Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin 

licenţiere a activităţii de întreprinzător, art. 14 alin. (2) al Legii nr. 352-XVI din 

24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în 

Republica Moldova; 

 

CIDDC 

Cu suportul Soroptimist International Uniunea din Norvegia, în perioada  

martie şi iunie 2014 au fost organizate 2 seminare cu durata de 2 zile fiecare 

„Primii paşi in dezvoltarea unei afaceri”. La această activitate au fost instruiţi 40 

de adolescenţi, foşti absolvenţi ai gimnaziilor - internat. De asemenea, în lunile 

noiembrie-decembrie 2014 au fost organizate seminare de dezvoltare a abilităţilor 

de viaţă pentru elevii claselor absolvente (VIII-IX) din gimnaziile-internat din 

Bender, Leova, Străşeni.  

În vederea diminuării vulnerabilităţii în rîndurile persoanelor social 

vulnerabile, CIDDC în parteneriat cu Concordia Moldova, în lunile februarie şi 

mai a organizat 2 seminare cu durata de 2 zile fiecare în domeniul Dezvoltării 

deprinderilor de viaţă şi prevenirii riscurilor sociale, inclusiv a migraţiei ilegale şi 

traficului de fiinţe umane, pentru 60 de elevi din Gimnaziul Pîrîta, raionul 

Dubăsari. Astfel de activităţi se vor desfăşura şi în instituţiile rezidenţiale din 

republică pe parcursul anului de studii 2014-2015. 

  

CI „La Strada” 

În anul 2014, CI „La Strada” a continuat gestionarea portalului informaţional 

www.siguronline.md, fiind oferite 168 consilieri on-line. În 2014 site-ul a fost 

accesat de 9.489 vizitatori unici. Totodată, în perioada raportată, CI “La Strada” a 

oferit consultaţii în 10.605 apeluri la Linia Fierbinte 0 800 77777, dintre care 9.351 

apeluri ţin de aspectul de prevenire a TFU şi 260 sunt apeluri SOS (cazuri de 

TFU/exploatare). De asemenea, în perioada iunie-decembrie 2014 la Telefonul 

Copilului 116111 au fost înregistrate 15549 apeluri. Această cifră include toate 

apelurile de intrare, inclusiv cele cu semnal sonor scurt, apeluri mute, apeluri de 

verificare. Din numărul total de apeluri înregistrate, 1493 de sunete au fost 

introduse în Registrul de evidenţă a sunetelor. Au fost recepţionate şi consiliate 

1059 apeluri unice şi 434 apeluri repetate. 

 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Microsoft/Word/www.siguronline.md
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Inspectoratul de Stat al Muncii 

În vederea realizării prevederilor Planului de acţiuni privind minimizarea 

practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin HG 

nr.477 din 28.06.2011, în vederea asigurării monitorizării permanente a respectării 

legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă pentru protejarea drepturilor 

salariaţilor şi contracararea muncii la negru, în anul 2014 în urma inspecţiilor 

planificate, la 93 agenţi economici şi 31 angajatori-persoane fizice au fost 

constatate 256 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 101 

femei şi 13 minori. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 114 procese-

verbale cu privire la contravenţie, care se înglobează în numărul total de procese-

verbale cu privire la contravenţie. Ca rezultat al acţiunilor întreprinse de către 

inspectorii de muncă – 134 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate 

relaţiile de muncă cu angajatorii. 

 

Ministerul Sănătăţii 

Menţionăm că actualmente, în Republica Moldova funcţionează 38 Centre de 

Sănătate Prietenoase Tinerilor, toate fiind contractate de Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină. În perioada anului 2014, au beneficiat de servicii de 

sănătate prietenoase tinerilor circa 150 mii tineri. În cadrul Centrelor de Sănătate 

Prietenoase Tinerilor s-au oferit circa 320 consultaţii persoanelor care au fost 

implicate în traficul cu fiinţe umane şi victime ale violenţei. 

De asemenea, în vederea reducerii vulnerabilităţii faţă de TFU, în subordinea 

Ministerului Sănătăţii activează 2 Centre de Plasament (mun.Bălţi, mun.Chişinău), 

în care funcţionează 2 secţii maternale, cu cîte 8 paturi fiecare. Pe parcursul 

perioadei de referinţă în aceste secţii au fost asistate 38 cupluri „mamă-copil”. 

(Pentru informaţii suplimentare vezi Anexa 1, pag. 33, 34). 

 

ODIMM 

Pe parcursul anului 2014, au fost acordate 3523 consultaţii cu privire la 

condiţiile de participare la Programul de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a 

Afacerii”, modulele de instruire, înscrierea la seminare precum şi la Program în 

general. 

În cadrul Programului menţionat, au fost instruite 2710 persoane. Din numărul 

de persoane instruite, 66,5 % sunt femei. În total au fost organizate 98 seminare în 

localităţile din 20 municipii/ raioane: mun. Chişinău, mun. Bălţi, Teleneşti, 

Criuleni, Dubăsari, Ungheni, Anenii Noi, Orhei, Călăraşi, Străşeni, Comrat, Leova, 

Cahul, Basarabeasca, Cantemir, Taraclia, Ştefan Vodă, Sîngerei, Făleşti şi Rîşcani. 

Este de menţionat că cele mai solicitate module de instruire de către întreprinzători 

au fost: „Contabilitatea pe domenii de aplicare”, „Planificarea afacerii”, „Achiziţii 

publice”, „Tehnici eficiente de vînzare”, „Legislaţia muncii şi Managementul 

Resurselor Umane”. 

De asemenea, în cadrul Programului „PARE 1+1” au fost acordate 3085 

consultaţii în oficiu, prin telefon şi email şi au fost organizate 22 cursuri de 

instruire antreprenorială, la care au participat 498 migranţi şi rudele de gradul I ale 

acestora. Din numărul total de persoane instruite în anul 2014, 29,3% sunt femei. 

Pentru obţinerea finanţării prin intermediul Programului, au fost depuse 630 de 
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cereri de participare, inclusiv 302 de cereri de finanţare nerambursabilă, dintre care 

au fost semnate 191 contracte. Din numărul total de contracte încheiate, 64 de 

afaceri sunt fondate sau gestionate de femei (33,5%). 

Totodată, pe parcursul anului 2014, a continuat implementarea Componentei I 

a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor, prin care au fost 

acordare 1950 consultaţii şi au fost instruiţi 662 tineri. Cursurile s-au desfăşurat în 

11 raioane, precum: Nisporeni, Ungheni, Călăraşi, Soroca, Cimişlia, Rîşcani, 

Ştefan Vodă, Edineţ, Hînceşti, Ceadîr-Lunga, şi mun. Chişinău cu implicarea 

tinerilor din republică. Din numărul total al participanţilor la cursurile de instruire 

PNAET, 44,5% sunt femei, iar 15,7% - agenţi economici. 

 

2.1.3. Sensibilizare şi informare 
 

ANRCETI 

În anul 2014, ANRCETI a lansat campania de informare „Cunoaşte-ţi 

drepturile de consumator al serviciilor de comunicaţii electronice” prin conferinţa 

de presă din 14 februarie 2014 dedicată noului Regulament cu privire la furnizarea 

serviciilor publice de comunicaţii electronice, intrat în vigoare din 15 februarie 

2014, care stabileşte un set de prevederi noi referitoare la apărarea drepturilor şi 

intereselor economice legitime ale utilizatorilor finali ai serviciilor date. Tot pe 

parcursul anului 2014, au fost organizate şi 2 seminare informative la care au 

participat 55 de furnizori de reţele şi/ sau servicii din domeniul comunicaţiilor 

electronice şi tehnologia informaţiei, axate pe familiarizarea furnizorilor de servicii 

de comunicaţii electronice, inclusiv din zonele de Nord şi Sud ale ţării, cu 

obligaţiile şi drepturile acestora în relaţiile cu utilizatorii finali, în contextul intrării 

în vigoare a noului Regulament cu privire la furnizarea serviciilor publice de 

comunicaţii electronice. Companiile operatorii de telefonie mobila au realizat 

următoarele acţiuni de informare şi sensibilizare: 

- Compania ”Moldcell” S.A. a creat, pe pagina sa de Internet, un 

compartiment: ”Prevenire fraudă” (http://www.moldcell.md/rom/frauda), prin care 

oferă recomandări în vederea utilizării serviciilor, inclusiv Internet. 

- ”Moldtelecom” S.A. a elaborat şi a expus pe pagina sa de Internet ”Politica 

de securitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul 

„Moldtelecom” S.A. prin care îşi asumă responsabilităţi corporativ-sociale faţă de 

clienţi, bazate pe confidenţialitate, protecţie şi siguranţă. 

- “Orange Moldova” S.A. a creat pe pagina sa de Internet un compartiment: 

”Protejează-te de fraude”, care conţine informaţii şi recomandări vizînd asigurarea 

securităţii personale la efectuarea comunicaţiilor on-line, inclusiv la comunicarea 

prin reţelele sociale etc. 

 

Biroul pentru Relaţii cu Diaspora 

- Pe parcursul anului 2014 au fost organizate 3 acţiuni de sensibilizare pentru 

200 asociaţii ale diasporei moldoveneşti, fiind repartizate 540 materiale 

informative, în special: 

 400 de booklete “Cunoaşte-ţi drepturile”, privind prevenirea riscurilor 

plecării în străinătate, elaborat de CI “La Strada”; 
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 40 postere ale campaniei de sensibilizare "Păstrează-mi lumea!" adresată 

părinţilor ce intenţionează să migreze, elaborate de “Terre des Hommes”. 

Suplimentar, posterul "Păstrează-mi lumea!", versiunea electronica, a fost plasat şi 

pe pagina facebook a BRD şi trimis şi prin e-mail la cele 248 asociaţii ale diasporei 

moldoveneşti de peste hotare. 

 100 postere ale campaniei de sensibilizare a părinţilor care vor să plece peste 

hotare „Oferă un plus de siguranţă pentru copilul tău”, elaborat de Consiliul 

Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

La data de 28 august 2014, în cadrul Zilelor Diasporei, a fost organizat 

Atelierul de instruire „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. 

Abordarea politicilor anti trafic prin prisma cooperării cu Diaspora”, la care s-au 

înregistrat 25 participanţi din 7 ţări (Belgia, Canada, Italia, Austria, Portugalia, 

Germania, Bulgaria). 

 

CCTP 

În perioada de raportare, pe diverse portaluri de ştiri au fost plasate informaţii 

cu privire la infracţiunile cu rezonanţă descoperite de către angajaţii CCTP. 

Pentru o mai bună mediatizare şi transparenţă a activităţii CCTP au fost organizate 

3 conferinţe de presă şi au fost acordate 6 interviuri pentru: Basarabia.MD, Jurnal 

TV, Publika TV, Ziarul „TIMPUL”, „Jurnal de Chişinău”, „Televiziunea 

Regională”. Au fost mediatizate peste 20 comunicate de presă privind cazuri cu 

rezonanţă, investigate de către CCTP. 

 

CI „La Strada” 

Centrul Internaţional “La Strada”, în parteneriat cu Inspectoratul General al 

Poliţiei, în cadrul “Săptămînii Siguranţei pe Internet”, au organizat la 11.02.2014 o 

Conferinţă de presă cu genericul Campaniei Europene „Împreună facem Internetul 

mai bun!”. Acţiunile din cadrul campaniei au fost susţinute de reţeaua de 

cinematografe „Patria” (au derulat gratis spotul video privind siguranţa copiilor on-

line), Moldtelecom (Unite), Moldcell (au expediat gratuit sms încurajînd 

utilizatorii telefoniei mobile să accese site-ul www.siguronline.md). 

Adiţional, la 1 iunie voluntarii CI „La Strada” au organizat în Parcul Central 

al capitalei un flash-mob dedicat tematicii siguranţa copiilor on-line, distribuind 

celor prezenţi materiale informaţionale, oferind totodată consiliere ad-hoc copiilor 

şi părinţiilor acestora şi promovînd astfel şi portalul informaţional 

www.siguronline.md. Portalul în cauză este gestionat de CI „La Strada” şi este 

adresat în mod special copiilor, utilizatori activi ai Internet-ului, dar şi părinţilor, 

profesorilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar. 

În perioada raportată, CI „La Strada”, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, a 

organizat 135 seminare la tematica prevenirea traficului de copii prin Internet şi 

promovarea utilizării sigure a tehnologiilor informaţionale pentru 3381 copii din 

instituţiile pre-universitare din diferite localităţi ale Moldovei. 

La 17 octombrie 2014, CI “La Strada” în parteneriat cu Biblioteca Municipală 

“V.P.Haşdeu”, şi cu participarea PG, CCCI, Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” 

şi mediului duhovnicesc, a organizat dezbateri publice la tematica “Securitatea 

virtuală a copiilor în timp real”, pentru un public variat (60 participanţi), iar pe 17 

file:///C:/Users/Computer/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/BEREJAN/2015/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/www.siguronline.md
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octombrie asemănătoare activitate a fost organizată în sediul Bibliotecii “B.P. 

Haşdeu” pentru 30 adolescenţi. 

De asemenea, CI “La Strada”, în parteneriat cu DPF, a elaborat şi distribuit 

7000 leaflete (în limba română şi rusă) despre drepturile migranţilor şi a victimelor 

TFU, organizaţiile care pot acorda asistenţă acestora, care au fost distribuite la 

punctele de trecere a frontierei de stat. 

Totodată, CI “La Strada”, în parteneriat cu SP, a distribuit 2000 exemplare de 

leaflete “Traficul de copii” editate de partenerul “Smile of the Child” (Grecia). 

În luna august 2014, CI „La Strada” a participat în campania organizată de 

BRD, informînd despre activităţile CI „La Strada”, în special despre rolul Liniei 

Fierbinte în oferirea informaţiilor utile migranţilor dar şi identificarea cazurilor de 

trafic de fiinţe umane şi exploatare, şi a transmis pentru distribuire peste hotarele 

ţării peste 300 broşuri „Cunoaşteţi drepturile”. De asemenea, în anul 2014, CI „La 

Strada” a lansat portalul informaţional www.migratiesigura.md adresat 

potenţialilor migranţi, acesta fiind accesat în perioada raportată de 5.061 vizitatori 

unici. 

 

CNPAC 

În anul 2014 CNPAC a distribuit circa 45 mii materiale informative pentru 

copii, părinţi şi adolescenţi în domeniul prevenirii şi intervenţiei în cazurile de 

abuz faţă de copii. 

În acelaşi timp, în cadrul campaniei „Protejează-mi copilăria” la care CNPAC 

este partener, au fost distribuite profesioniştilor, în special din mun. Chişinău, mun. 

Bălţi, rle Căuşeni, Leova şi Orhei, cca 195 mii leaflete, fapt ce încurajează 

raportarea cazurilor de violenţă, neglijare, exploatare şi trafic al copiilor către 

autorităţile abilitate cu protecţia copilului. 

Menţionăm că în anul 2014 CNPAC a extins aria de distribuiţie a materialelor 

informative şi în regiunea din stînga Nistrului. Astfel, au fost adaptate, tipărite şi 

oferite pentru distribuire organizaţiilor partenere din stînga Nistrului 3 publicaţii 

CNPAC în limba rusă pentru părinţi şi profesionişti. 

 

Ministerul Culturii 

În perioada de raportare, Ministerul Culturii a organizat sesiunile de 

acomodare socio-culturală în colaborare cu Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului 

Afacerilor Interne, conform prevederilor Legii nr. 274 din 27.12.2011 privind 

integrarea străinilor în Republica Moldova. Aceste sesiuni organizate lunar au avut 

rolul de a-i familiariza pe imigranţii din Republica Moldova cu tradiţiile şi 

cutumele locale, cu principalele prevederi legislative referitoare la drepturile şi 

obligaţiile lor. Astfel, participanţii la sesiunile de acomodare socio-culturală au fost 

informaţi şi despre măsurile de evitare a pericolului TFU, în special informaţii 

despre instituţiile la care pot apela, luîndu-se în calcul statutul lor şi riscurile 

integrării neadecvate în structurile socio-economice ale ţării.  

Cu participarea actorilor Teatrului Naţional Mihai Eminescu s-a derulat 

Proiectul ”Casa me”, iar la Teatrul Republican Luceafărul a fost montat 

spectacolul ”Questa est la vita dolce”. Ambele proiecte artistice elucidează 

impactul TFU asupra societăţii. 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/user/Application%20Data/Microsoft/Word/www.migratiesigura.md


18 

 

Pe parcursul anului 2014, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova 

(BNRM) a elaborat şi a pus la dispoziţia utilizatorilor o bancă de informaţii 

referitoare la toate aspectele TFU şi a prestat numeroase servicii de informare şi 

documentare pe această temă pentru specialiştii şi funcţionarii implicaţi în 

realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a TFU. Literatura şi documentele 

la acest subiect au fost concentrate în locurile de deservire a acestei categorii de 

utilizatori. O serie de consultaţii şi informaţii a fost acordată de Centrul Pro-

european al BNRM. 

 

Ministerul Educaţiei 

În colaborare cu partenerii sociali, instituţiile din învăţămîntul primar şi 

secundar general au realizat pe parcursul anului 2014 peste 20 mii de ore 

academice alocate disciplinelor de „Educaţie civică” şi „Dirigenţie” cu subiectele, 

abordate în mod direct sau indirect, privind prevenirea TFU, la care au participat 

cca 170 mii de elevi şi 3 mii de diverse activităţi extracurriculare cu tematica 

antitrafic cu implicarea a cca. 80 mii de elevi. De menţionat că mai multe activităţi 

extracurriculare au fost realizate în comun cu astfel de organizaţii partenere ca: CI 

”La Strada”; CIDDC; SP al CN CTFU; Institutul de Reforme Penale; OIM; New 

Hope Moldova; AO ”Medicii lumii”; Inspectoratul Municipal de Poliţie Bălţi; CPT 

”Atis”; CCF ”Sotis”; ONG ”Onoarea şi drepturile femeii contemporane”; ONG 

”Începutul vieţii”; ONG ”Credinţă, Speranţă”; ONG ”Moştenitorii” etc. 

Pe parcursul anului 2014, implementarea programelor interactive de prevenire 

a TFU în învăţămîntul profesional tehnic s-a realizat prin diverse activităţi la orele 

de dirigenţie (1 oră/săptămînă), în cadrul disciplinei obligatorii Educaţia civică (1 

oră/săptămînă) şi prin activităţi extracurriculare cu tematica prevenirii pericolelor 

asociate TFU (cursuri, seminare, mese rotunde), la care au participat profesori, 

profesori-diriginţi, părinţi, psihopedagogi - cca 5000 de persoane. De asemenea, în 

instituţiile menţionate s-au desfăşurat proiecte de informare-educare-comunicare 

cu privire la pericolele asociate TFU, s-au elaborat materiale informative/educative 

cu privire la prevenirea TFU (ziare de perete, pliante, afişe şi broşuri). 

Totodată, pe parcursul anului de studii 2014, în instituţiile de învăţămînt 

superior au fost organizate activităţi cu tematica antitrafic: cca 200 de şedinţe cu 

participarea a 5,6 mii de studenţi din universităţile republicii, 12 dezbateri cu 

participarea a 900 de studenţi, 12 mese rotunde cu participarea a 220 de studenţi, o 

conferinţă studenţească în cadrul Campaniei “Săptămîna antitrafic”, la care au 

participat 260 de studenţi, 2 seminare cu participarea a 500 de persoane, 6 ore 

educative cu participarea a 420 de studenţi şi întîlniri cu colaboratorii MAI şi a 

Procuraturii cu participarea a 300 de studenţi, campanii de informare în 22 de 

universităţi, şedinţe de lucru lunare cu studenţii (cca.1000 de participanţi) etc.  

De asemenea, în incinta bibliotecilor universitare sînt amenajate standuri de 

carte şi de publicaţii, materiale informative privind cadrul juridic naţional de 

prevenire şi combatere a TFU. În total 259200 de elevi, studenţi, profesori au 

beneficiat de informaţii/ cunoştinţe privind prevenirea TFU în cadrul a 23222 ore 

academice, mese rotunde, lecţii extracurriculare, conferinţe, campanii de 

informare, etc. 

 



19 

 

Ministerul Sănătăţii 

În cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au efectuat circa 730 

activităţi de informare şi educare a tinerilor (ore informative în cadrul instituţiilor 

de învăţămînt şi în cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor), referitor la 

prevenirea traficului de fiinţe umane, la care au participat 15000 tineri. 

În perioada 11 iulie – 12 august 2014 a fost desfăşurată Campania naţională 

de informare şi de comunicare „Investiţii în sănătatea tinerilor”, organizată la 

iniţiativa UNFPA, UNDP; UNICEF. În cadrul acestei Campanii au fost desfăşurate 

un şir de activităţi axate pe creşterea gradului de conştientizare şi cunoştinţe a 

tinerilor a consecinţelor comportamentului riscant (ITS, HIV, sarcini la 

adolescente, stres, suicid, abuz de substanţe, tutun etc). În aceste activităţi au fost 

atraşi circa 2300 de tineri, inclusiv din categoriile cu risc înalt de vulnerabilitate 

(din sectorul rural, cu nevoi speciale). 

Astfel, au fost organizate: 

 Flash-mob al tinerilor cu dificultăţi de auz de pe ambele maluri ale Nistrului; 

 Expoziţia Photovoice cu poze făcute de către tineri cu nevoi speciale; 

 Consultaţii gratuite a tinerilor cu deficienţe de vedere de către medicii din 

Moldova şi Norvegia, cu suportul ONG Low Vision; 

 Tabăra de vară „Energel” cu sesiuni dedicate sănătăţii tinerilor; 

 Atelier de creaţie şi expoziţie de „Tricouri sănătoase”. 

În cadrul acestei campanii a fost lansată pagina de Facebook „Investiţia în 

tineri Contează”, în scopul promovării Parteneriatului Global pentru Tineri 2015. 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului 

În perioada 15-20 octombrie 2014, în contextul desfăşurării Campaniei 

naţionale „Săptămîna de luptă împotriva TFU”, Ministerul Tineretului şi Sportului, 

în parteneriat cu SP, ATIP Moldova şi Ministerul Culturii, au desfăşurat Concursul 

naţional de fotografie destinat tinerilor din Republica Moldova cu genericul 

„Tinerii împotriva Traficului de fiinţe umane în/prin obiectiv”, în incinta Muzeului 

Naţional de Istorie a Moldovei. Scopul acestui concurs a fost sensibilizarea 

tinerilor asupra riscurilor şi consecinţelor traficului de fiinţe umane. La data de 18 

octombrie 2014, odată cu marcarea Zilei Europene de luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane, a fost organizată festivitatea de decernare a premiilor acordate de 

către Ministerul Tineretului şi Sportului pentru 3 cele mai bune lucrări, selectate 

prin votul vizitatorilor expoziţiei. 

De asemenea, Ministerul Tineretului şi Sportului, în colaborare cu Ministerul 

Educaţiei şi SP, au susţinut OIM în organizarea Concursului foto şi video „Plural+ 

MOLDOVA 2014” pentru tinerii cu vîrsta cuprinsă între 9 şi 25 de ani, care a 

reflectat subiecte legate de migraţie, respectarea drepturilor omului şi a demnităţii 

umane, dar şi promovarea coeziunii sociale între popoare şi confesiuni. Astfel, la 

data de 18 decembrie 2014 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie a premiat 

cele mai bune filme şi fotografii despre migraţie şi diversitate în cadrul celei de-a 

6-ea ediţii „Plural+ MOLDOVA”. Ediţia din 2014 a inclus şase premii şi două 

menţiuni pentru ambele secţiuni. 
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Procuratura Generală 

Pe parcursul anului 2014 de către organele Procuraturii au fost a mediatizate 

99 de subiecte în care  au fost abordate aspecte privind  prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane. De asemenea, pe site-ul oficial al Procuraturii au fost 

plasate 33 comunicate din  domeniul traficului de fiinţe umane. Concomitent, de 

către Procuratura Generală în permanenţă au fost  monitorizate materialele din 

presă ce vizează traficul de fiinţe umane cu expedierea copiilor acestora în adresa 

procurorilor competenţi pentru o eventuală reacţionare 

 

Secretariatul permanent al CN CTFU 

În perioada de referinţă, pe site-ul oficial al Comitetului naţional 

www.antitrafic.gov.md au fost plasate 83 de articole despre infracţiuni de TFU 

comise în această perioadă, evenimente organizate în domeniul antitrafic, ştiri 

locale şi naţionale. De asemenea, au fost operate modificări şi ajustări a informaţiei 

existente la 28 compartimente, printre care: componenţa Comisiilor teritoriale 

pentru combaterea TFU, lista coordonatorilor EMT raionale, componenţa SP, etc. 

Secretariatul permanent a menţinut pe parcursul anului 2014 pagina oficială 

www.antitrafic.gov.md, unde numărul accesărilor a crescut de aproximativ 4 ori. 

Astfel, la momentul raportării au fost înregistrate 138697 de accesări a paginii cu 

aproximativ 330 de vizualizări pe zi  (la data de 26.01.2015), comparativ cu 37223 

(la data de 18 ianuarie 2013) cu aproximativ 180 de vizualizări pe zi, comparativ 

cu perioada analogică a anului trecut. În paralel, SP a promovat site-ul 

www.antitrafic.gov.md prin intermediul reţelei de socializare Facebook. Din 

numărul total de vizitatori ai paginii Secretariatul permanent (Facebook), se poate 

observa că 69% dintre utilizatori ai paginii sunt persoane de gen feminin,  iar  31% 

sunt persoane de gen masculin. Diagrama de mai jos reflectă repartizarea 

vizualizărilor în funcţie de gen şi vârstă.  

 

Diagrama 1. 

  

            Femei                      Bărbaţi  
 

Sursa: SP 

 

În contextul marcării “Zilei mondiale împotriva traficului de persoane - 30 

iulie”, angajaţii SP au participat la emisiunea radiofonica „Loc de dialog”
7
 - unde 

au adus la cunoştinţa publicului larg date statistice pentru I semestru al anul 2014, 

                                                
7 http://trm.md/ro/loc-de-dialog/loc-de-dialog-din-30-iulie-2014-partea-a-2-a/ 

              

http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.antitrafic.gov.md/
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dar şi informaţii cu privire la acţiunile de prevenire, combatere a TFU, asistenţă şi 

protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane. 

Totodată, al treilea an consecutiv, în perioada 16-23 octombrie 2014, a fost 

desfăşurată Campania naţională „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe 

umane” cu sloganul „Protejat de comunitatea antitrafic”. Campania naţională a  

fost lansată printr-o conferinţă de presă, care a fost reflectat în presa naţională de 

către 14 agenţii mass-media 
8
 şi a avut drept scop prevenirea TFU prin informarea 

populaţiei, în special a tinerilor, despre riscurile legate de acest fenomen cu accent 

pe metodele de recrutare în mediul on-line.  

În cadrul şedinţei Clubului de Investigaţii Jurnalistice din 21 octombrie 2014, 

CCTP  a prezentat Raportul de analiză strategică „Monitorizarea situaţiei privind 

traficul  de fiinţe umane - analiza stării si dinamicii infracţionale pentru anul 

2013”. Scopul acestui eveniment a fost informarea şi mobilizarea surselor mass 

media de reflectare a riscurilor privind traficul de persoane La eveniment au 

participat aproximativ 20 posturi media TV, scrisă şi radio.  

(Informaţia detaliată despre Campanie vezi în Anexa 2, pag. 13-15) 

        De asemenea, la 18 septembrie 2014, reprezentanţii SP au participat la o 

întrunire cu 34 de elevi din colegii şi din şcoli profesionale şi de meserii - membri 

ai primului Consiliu Naţional al Elevilor (CNE) din învăţămîntul profesional tehnic 

de pe lîngă Ministerul Educaţiei. În cadrul evenimentului, membrii Consiliului s-au 

familiarizat cu situaţia actuală din Republica Moldova în domeniul prevenirii şi 

combaterii traficului de fiinţe umane, cu cadrul legislativ şi instituţional existent, 

tipurile de exploatare, metodele de prevenire a traficării unei persoane, de raportare 

a cazurilor sau presupuselor cazuri de trafic. 

La iniţiativa Secretariatului permanent, Ministerul Sănătăţii, de comun cu 

USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Agenţia de Transplant, la data de 20 octombrie 

2014, a organizat o lecţie publică cu genericul „Aspecte etice în practica medicală 

în vederea prevenirii traficului de organe, ţesuturi şi celule umane. Tendinţe şi 

perspective”. 

                                                
8
 Launch of the National Campaign "Week against trafficking in human beings"-  

http://www.stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=77&id=1436&t=/Stiri-Pozitive/Comunicate-de-presa/Lansarea-Campaniei-Nationale-

Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane/   

Launch of the National Campaign "Week against trafficking in human beings"- http://migratiesigura.lastrada.md/blog/2014/10/16/lansarea-

campaniei-nationale-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-cu-sloganul-protejat-de-comunitatea-antitrafic/ 

European Day against Human Trafficking – 2014 - http://infoeuropa.md/campanii-europene/ziua-europeana-impotriva-traficului-de-fiinte-

umane-2014/  

Anti-Trafficking Community launched national campaign "Week against trafficking in human beings"- 

http://muncitorimigranti.md/2014/10/20/comunitatea-antitrafic-a-lansat-campania-nationala-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-

umane/ 

"Week against trafficking in human beings" started - http://www.tv7.md/ro/social/incepe-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-

umane/ 

Human trafficking remains a problem in Moldova - http://trm.md/ro/social/traficul-de-fiinte-umane-ramane-a-fi-un-flagel-in-moldova/  

"Week against trafficking in human beings" started - http://www.ipn.md/ro/societate/65149  

"Week against trafficking in human beings"  http://www.dubasari.md/news/siptimana_de_lupta_impotriva_traficului_de_fiinte_umane/2014-10-

17-3584  

Launch of the national campaign "Week against trafficking in human beings"- https://www.privesc.eu/Arhiva/52835/Lansarea-campaniei-

nationale--Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-  

Information activity on prevention of organ trafficking - http://usmf.md/en/news/actiune-de-informare-privind-prevenirea-traficului-de-organe/  

Moldova marks Week "to combat human trafficking”- http://www.politik.md/articles/social/r-moldova-marcheaza-saptamana-de-lupta-

impotriva-traficului-de-fiinte-umane/13676/  

Stop Human Trafficking - http://www.eurotv.md/stire-stop-traficului-de-fiinte-umane  

Flashmob in the city center. How do students promote the fight against human trafficking -  http://protv.md/stiri/social/flashmob-in-centrul-

capitalei-cum-promoveaza-zeci-de-studenti---748811.html  

In Chisinau, the "Week against trafficking in human beings" came to the end- http://www.tv7.md/ro/social/la-chisinau-s-a-incheiat-saptamana-de-

lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane/  

In Chisinau, the "Week against trafficking in human beings" came to the end - http://www.ipn.md/ro/societate/65305 , 

http://www.ziare.md/news/la-chisinau-sa-incheiat-saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane 
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Urmare a finalizării Campaniei, SP a elaborat Raportul cu privire la 

implementarea Campaniei naţionale „Săptămîna de luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane”
9
 ce reflectă acţiunile realizate atît de autorităţilor publice centrale, cît 

şi de comisiile teritoriale şi este plasat pe site-ul www.antitrafic.gov.md 

 

Terre des Hommes 

În perioada de raportare, Terre des Hommes a elaborat 6 pliante informative 

(rom, rus) şi un material video. Pliantele conţin informaţii cu privire la: 

- drepturile copiilor aflaţi în conflict cu legea (inclusiv pentru  reg. din stînga 

Nistrului). 

- drepturile copiilor martori şi victime (inclusiv pentru  reg. din stînga 

Nistrului).  

Materialul video are o versiune completă şi 3 versiuni scurte, concentrîndu-se 

pe:   - drepturile copilului în conflict cu legea,  

- drepturile copilului victimă,  

- drepturile copilului-martor. Procesul de elaborare a inclus consultări cu copii 

în vederea asigurării accesibilităţii conţinutului materialelor pentru majoritatea 

copiilor de vîrstă şcolară. 

De asemenea, în cadrul Şedinţei Tehnice de Coordonare a OSCE din 

11.06.2014 Terre des Hommes a prezentat „Platforma web şi centrul de resurse 

pentru profesionişti – Abordare comună a copiilor www.tdh-moldova.md”. 

Principalele obiective spre care au fost orientate eforturile TdH pe parcursul anului 

2014, au fost: 

 Consolidarea capacităţilor profesioniştilor din domeniul protecţiei copilului 

pe termen lung; 

 Asigurarea dialogului şi a schimbului de experienţă între profesionişti 

indiferent de distanţă; 

 Acces la resurse informaţionale şi metodologice (română şi rusă). 

A fost plasat materialul informativ utilizat în cadrul Atelierelor de Instruire 

„Mecanismul Intersectorial de Cooperare în Domeniul Protecţiei Copilului” care 

au fost realizate în perioada august-octombrie 2014, în 29 raioane, cu participarea a 

556 specialişti cu competenţe în domeniul protecţiei copilului
10

. TdH menţine şi 

actualizează pagina respectivă. Aici periodic sunt plasate materiale practice pentru 

profesionişti (de ex.: Ghidul „Managementul de Caz pentru copiii identificaţi fără 

însoţitori legali pe teritoriile altor state” - aprobat prin Ordinul Ministrului MPSF 

nr.52 din 25.04.2014)
11

, sunt plasate ştiri
12

 şi este animat un forum de discuţii pe 

diverse tematici. Terre des Hommes a publicat articolul „Moldovan children and 

their families benefit from professional support in the Russian Federation“
13

. 

În perioada august–octombrie 2014 a derulat Campania de Informare 

„Păstrează-mi Lumea!”. Ca parte a campaniei: 

                                                
9
 http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=483&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-Campania-nationala-

Saptamina-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-desfasurata-in-perioada-16-23-octombrie-2014 
10

 http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=705&rid=395&l=ro#sthash.mwkCErS0.dpuf 
11

 http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=705&l=ro 
12

 http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=392&l=ro 
13

http://tdh-childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-professional-support-in-the-russian-federation 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.tdh-moldova.md/
http://tdh-childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-professional-support-in-the-russian-federation
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a) a fost elaborat posterul „Păstrează-mi lumea!” care a fost distribuit în toate 

localităţile republicii în Iulie-August 2014, cu suportul Secretariatului permanent 

al CNCTFU.  

b) a fost realizat spotul social „Păstrează-mi lumea!“, video şi audio, care a 

fost difuzat la TV Moldova 1 şi Radio Moldova în August-Septembrie 2014. 

c) CD-ul cu spotul video „Păstrează-mi Lumea!“ a fost transmis posturilor TV 

locale spre distribuţie, în cadrul Campaniei naţionale „Săptămâna de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane”. 

d) a fost publicată pe site informaţia adresată părinţilor care planifică să 

migreze în romănă şi rusă
14

. Mai multe surse media au menţionat despre 

campanie
15

.    

e) au fost distribuite în Federaţia Rusă 7500 postere, pliante şi broşuri. De 

asemenea, au fost realizate 151 de interviuri, publicaţii, participări la TV şi 

emisiuni radio
16

. Au fost realizate 6 mese rotunde în Federaţia Rusă pentru 

promovarea Liniei Fierbinţi 926 539 1330. Drept rezultat, pe parcursul anului 

2014 au fost înregistrate 1617 apeluri cu diverse solicitări. 

 

2.2. PEDEPSIRE 
 

2.2.1. Profilul traficantului 
 

Din numărul total de deţinuţi condamnaţi pentru trafic de fiinţe umane şi/ sau 

trafic de copii, înregistraţi în anul 2014 în sistemul penitenciar - 47% sunt femei şi 

53% bărbaţi (conform datelor din AFTERTRIAL FORM). 

Din numărul total de deţinuţi 67% sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, 25% 

sunt de naţionalitate rusă, găgăuză, ucraineană, bulgară, fie altă naţionalitate. 

Analizînd nivelul de educaţie al deţinuţilor, evidenţiem că 42% au absolvit 

studii medii de specialitate, 36% au absolvit studii gimnaziale, 8% posedă studii 

superioare, 3% are studii primare, 5,5% au absolvit alte tipuri de programe 

educaţionale, iar despre alte 5,5% dintre deţinuţi nu sunt cunoscute astfel de 

informaţii. 

Din mediul rural provin 58% dintre deţinuţi, 42% - din mediul urban. 

Cu privire la starea civilă remarcăm că 50% dintre deţinuţi sunt necăsătoriţi, 

39% sunt căsătoriţi, 5% sunt divorţaţi, 3% (1 deţinut) este văduv şi alte 3% (1 

deţinut) locuieşte în concubinaj. 

Dintre numărul total de deţinuţi, 11% au comis infracţiunile în stare de 

recidivă.  

81% dintre deţinuţi au fost condamnaţi la pedeapsa cu închisoare pe un 

termen cuprins între 5-12 ani, 11% pe un termen cuprins între 13-15 ani şi 8% pe 

un termen mai mare de 15 ani. 

                                                
14

  http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=707&rid=384&l=ro 

  http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=708&rid=386&l=ru 
15

 -http://unimedia.info/stiri/video-pastreaza-mi-lumea-%E2%80%93-campanie-de-informare-adresata-parintilor-ce-intentioneaza-sa-migreze-

80360.htm  

-http://diez.md/2014/08/06/video-campania-pastreaza-mi-lumea-este-adresata-parintilor-ce-intentioneaza-sa-emigreze/  

-http://www.allfun.md/article/34293 
16

 - (http://radiovesti.ru/article/show/article_id/130645;http://www.otr-online.ru/programmi/1240.html;  

-http://www.tdh-childprotection.org/news/keep-my-world-together; 

-http://tdh-childprotection.org/news/moldovan-children-and-their-families-benefit-from-professional-support-in-the-russian-federation; 

-http://tdh-childprotection.org/news/police-academy-introduces-child-protection-specific-module-into-its-curricula) 
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Remarcăm faptul că nici o persoană (înregistrate în anul 2014) care-şi 

ispăşeşte pedeapsa pentru comiterea infracţiunii de TFU şi TC, nu face parte din 

categoria celor prevăzute de art.123 Cod Penal (persoana cu funcţie de răspundere, 

persoana publică  şi persoana cu funcţie de demnitate publică). 

Datele prezentate conturează următorul profil al traficantului: 

1) printre deţinuţi, numărul de femei şi bărbaţi este practic similar, prevalînd 

bărbaţii cu o diferenţă nesemnificativă de 2 persoane; 

2) majoritatea deţinuţilor sunt cetăţeni ai Republicii Moldova; 

3) preponderent provin din mediul rural; 

4) posedă în mare parte studii medii de specialitate şi studii gimnaziale;  

5) majoritatea sunt necăsătoriţi, deşi acest procentaj depăşeşte numai cu 11% pe cei 

căsătoriţi; 

6) printre deţinuţi nu se numără oficiali; 

7) un procent relativ mic de recidivă. 
 

Tabelul 1. Profilul persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare pentru TFU/TC 

Sursa: DIP 

 

Scopul comiterii infracţiunii de TFU şi TC este reflectat în datele cu privire la 

cauzele penale care au fost transmise în judecată în anul 2014 (PRETRIAL FORM). 

În conformitate cu aceste date, 44 de inculpaţi au comis TFU şi 8 inculpaţi au 

comis TC.  

Din numărul inculpaţilor care au comis TFU menţionăm că 59% (26 

persoane) au comis infracţiunea în scop de exploatare sexuală (81% - femei); 

29,5% (13 persoane) - în scop de cerşit (31% - femei); 7% (3 persoane) - în scop 

de exploatare prin muncă forţată (33% - femei), iar în alte scopuri au fost 

înregistrate 4,5% (2 persoane).  
      Tabelul 2. Forma de exploatare TFU 

Forma de exploatare 

alte scopuri - 2 Sexuală - 26 prin muncă - 3 prin cerşit-13 

 81% - femei 33% - femei 31% - femei 
 

Sursa: STI al MAI 

 

Din numărul inculpaţilor care au comis TC, 50% (4 inculpaţi) au comis 

infracţiunea în scop de exploatare sexuală (75% - femei), 37,5% (3 inculpaţi) – în 

scop de exploatare prin muncă forţată (67% - femei) şi 12,5 % (1 inculpat) – în alte 

scopuri. 

Anul 

Numărul 

persoanelor 

care îşi 

execută 

pedeapsa cu 

închisoare 

Sex Vîrsta Cetăţenie 
Durata 

medie a 

pedepsei 

(ani) 
femin. masc. minor adult md ital rus alban turc 

bul

g 

2010 7/2 3/1 4/1 0 7/2 6/2 0 0 0 1/0 0 8.5/13.5 

2011 4/2 3/2 1/0 0 4/2 4/2 0 0 0 0 0 6.7/6.5 

2012 8/11 7/1 1/10 0 8/11 8/9 0/1 0/1 0 0 0 6.6/14.3 

2013 14/4 7/0 7/4 0 14/4 14/4 0 0 0 0 0 7.2/16 

2014 16/8 8/2 8/6 0 16/8 15/7 0 0 1/0 0 0/1 9/12.1 
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                                          Tabelul 3. Forma de exploatare TC 

Forma de exploatare 

alte scopuri - 1 Sexuală - 4 prin muncă - 3 prin cerşit -  

 75% - femei 67% - femei   
 

Sursa: STI al MAI 

 

Deşi aceste cauze sunt abia pe rolul instanţei de judecată şi nu au fost 

pronunţate sentinţe faţă de aceste persoane, datele reflectă că în anul 2014 în 

ambele infracţiuni predomină scopul de exploatare sexuală, iar persoanele care 

comit infracţiunea sunt preponderent de gen feminin. 

Astfel, 3 din 4 persoane care au comis TC sunt femei, iar 21 din 26 persoane 

care au comis TFU de asemenea sunt de gen feminin. 

Făcînd o paralelă cu profilul victimelor TFU şi TC, menţionăm că în anul 

2014 au fost identificate 100 victime adulte şi 18 victime minore traficate cu scop 

de exploatare sexuală, toate fiind de gen feminin. 

 

2.2.2. Activitatea de investigaţie şi urmărire penală 

 

În domeniul pedepsirii traficanţilor de fiinţe umane, în special referindu-ne 

la urmărirea penală s-a constatat, că în perioada anului 2014 au fost înregistrate în 

total pe ţară 175 infracţiuni ce se referă la categoria respectivă, inclusiv:  

- trafic de fiinţe umane – 151 infracţiuni (în perioada analogică a anului 

precedent 135); 

- trafic de copii – 24 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 

20); 

Diagrama 2. 
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Totodată, întru consolidarea capacităţilor de investigare a infracţiunilor de 

trafic, de către CCTP a fost elaborată o metodologie intitulată „Instrucţiuni privind 

particularităţile de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane” aprobată prin 

Ordinul MAI nr. 225 din 01.08.2014. 

  
Pe parcursul anului 2014, urmărirea penală a fost terminată pe 49 cauze 

penale cu privire la infracţiunea de TFU şi TC, care au fost terminate cu 

rechizitoriu şi expediate în instanţele de judecată pentru examinare în fond, după 

cum urmează: 



26 

 

- 42 cauze penale se referă la infracţiunea de trafic de fiinţe umane (în 

perioada analogică a anului precedent - 43) ; 

- 7 cauze penale se referă la infracţiunea de trafic de copii (în perioada 

analogică a anului precedent - 8); 

Diagrama 3. 
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Sancţionarea persoanelor juridice 

 

În perioada de raportare, de către angajaţii CCTP au fost iniţiate 3 cauze 

penale în privinţa administraţiilor a 3 agenţii de prestare a serviciilor de angajare în 

cîmpul muncii, în baza componentelor infracţiunii prevăzute de art. 362
1
 Cod 

Penal (organizarea migraţiei ilegale). 

De asemenea, pentru abateri legislative care facilitează TFU, Camera de 

Licenţiere a emis următoarele Decizii de retragere a licenţei pentru genurile de 

activitate: plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/ sau în străinătate;  

încadrarea/ înscrierea studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural 

care prevăd componenta de angajare remunerată în câmpul muncii pe o perioadă 

determinată de timp, în perioada vacanţei de vară: 

 

I. Temeiul juridic: art. art. 7 alin. (2) lit. a) şi 21 alin. (2) lit. f), alin. (3) şi alin. (6) 

ale Legii nr. 451/2001: 

- Decizia nr.13 din 30.01.2014 – IS INTER-SCHIMB SRL (nu a prezentat 

documentul ce confirmă dreptul intermediarului/angajatorului străin de mediere 

sau angajare a străinilor); 

- Decizia nr.132 din 11.04.2014 – SRL INTERNATIONAL EXCHANGE 

CENTER (pentru serviciile acordate studenţilor titularul a încasat sume mai mari 

decît 500 dolari, contrar prevederilor pct. 1 lit. e) din Anexa nr. 2 a Legii 

451/2001); 

- Decizia nr.137 din 16.04.2014 – ÎM STAR TRAVEL SRL (titularul de licenţă nu 

a asigurat controlul, nu au fost prezentate actele necesare spre verificare în cadrul 

controlului); 

- Decizia nr.144 din 24.04.2014 – SRL STUDENT-STEP (pentru serviciile 

acordate studenţilor titularul a încasat sume mai mari decît 500 dolari, contrar 

prevederilor pct. 1 lit. e) din Anexa nr. 2 a Legii 451/2001); 

- Decizia nr.158 din 05.05.2014 – SRL TD CONSULTING GRUP (pentru 

serviciile acordate studenţilor titularul a încasat sume mai mari decît 500 dolari, 

contrar prevederilor pct. 1 lit. e) din Anexa nr. 2 a Legii 451/2001); 
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- Decizia nr.185 din 21.05.2014 – SRL STUDEX INTERNAŢIONAL (pentru 

serviciile acordate studenţilor titularul a încasat sume mai mari decît 500 dolari, 

contrar prevederilor pct. 1 lit. e) din Anexa nr. 2 a Legii 451/2001). 

- Decizia nr.204 din 27.06.2014 – SRL GRANT-GRUP SERVICE (titularul de 

licenţă a perceput taxe de la cetăţeni pentru serviciile de mediere);  

- Decizia nr.376 din 16.12.2014 – SC LAVIGAS PLUS SRL (titularul de licenţă 

prestează servicii de selectare şi plasare a forţei de muncă în străinătate în baza 

licenţei sau a acordului de colaborare cu un alt intermediar/angajator străin, decît 

cel indicat în licenţă; titularul de licenţă a perceput plată de la cetăţeni pentru 

serviciile de mediere). 

Totodată, pe parcursul anului 2014 Agenţia de Transplant a efectuat 8 măsuri 

de control în instituţiile medico-sanitare publice autorizate, în vederea verificării şi 

actualizării listei de aşteptare pentru transplant renal. În aceiaşi perioadă au fost 

efectuate şi 6 inspecţii de control în instituţiile autorizate pentru prelevare şi 

transplant. În total au fost efectuate 14 măsuri de control. 

Ca rezultat, a fost revocată autorizarea de activitate a IMSP Centrul 

Stomatologic Municipal în vederea desfăşurării activităţii de transplant de nervi.  

În cadrul a 5 instituţii medicale au fost efectuate inspecţii în vederea 

autorizării lor sau a extinderii autorizaţiei cu activităţi suplimentare. În total au fost 

efectuate 19 măsuri de control. 

 
2.2.3. Practica judiciară 

 

Fiind analizată practica judiciară pe parcursul anului 2014 în domeniul 

judecării cauzelor penale cu privire la infracţiunile de trafic de fiinţe umane, a fost 

constată următoarea stare de fapt. 

În perioada de referinţă instanţele de judecată au finisat examinarea a 34 

cauze penale din categoria traficului de fiinţe umane, în privinţa a 50 inculpaţi (în 

perioada analogică a  anului precedent 116 cauze 151 persoane), inclusiv:  

-  27 cauze penale privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 41 persoane 

(în anul 2013 – 23 cauze/27 persoane); 

- 7 cauze penale privind traficul de copii în privinţa a 9 persoane (în anul 

2013  – 7 cauze/12 persoane); 

Dinamica comparativă a numărului de sentinţe pronunţate de către instanţele 

de judecată în anul 2014 şi anul 2013 cu privire la cauzele ce sînt atribuite la 

categoria celor de trafic de persoane este redată de diagrama ce urmează: 
 

Diagrama 4. 
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Pedeapsa cu închisoare a fost aplicată faţă de 37 persoane, dintre care : 

- 28 persoane au fost condamnate pentru comiterea TFU, 

- 9 persoane pentru comiterea infracţiunii de trafic de copii, 

Faţă de 6 persoane care au comis TFU, a fost aplicată pedeapsa cu închisoare cu 

suspendarea condiţionată. 

Diagrama 5. 
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2.2.4. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor traficanţilor  
        

Analiza urmăririi penale şi a examinării cazurilor de trafic de fiinţe umane în 

anul 2014, relevă o poziţie activă a procurorilor în vederea efectuării investigaţiilor 

financiare paralele, sechestrării bunurilor utilizate la săvîrşirea infracţiunilor sau 

rezultate din infracţiuni cu ulterioara lor confiscare în beneficiul statului. În acest 

sens se remarcă că în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2014 procurorii au 

dispus în 5 (cinci) cazuri punerea sub sechestru a averii în vederea confiscării 

speciale a bunurilor utilizate la comiterea infracţiunilor. 

Într-o cauză penală pornită la 14.02.2014, de către organul de urmărire penală 

al CCTP, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 220 alin. (2) lit. a) şi c) 

Cod penal a fost autorizată punerea sub sechestru a unui imobil situat în mun. 

Chişinău. Valoarea estimativă a bunului sechestrat – 1 673 358 MDL. 

În altă cauză penală pornită la 19.03.2012 de către organul de urmărire penală 

al CCTP, conform elementelor infracţiunii prevăzute art. 220 alin.(3) lit. a) Cod 

penal a fost autorizată punerea sub sechestru a două imobile situate în mun. 

Chişinău şi a unui  automobil de model Mercedes. Valoarea estimativă a bunurilor 

sechestrate – 80 000 euro. 

În altă cauză penală pornită la 04.09.2014, de către organul de urmărire 

penală al CCTP, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. 

b) şi d) Cod penal a fost autorizată punerea sub sechestru a automobilului de model 

„Volkswagen Golf”, care a fost folosit la comiterea infracţiunii.  

În altă cauză penală pornită la 23.10.2013 de către organul de urmărire penală 

al CCTP, conform elementelor infracţiunii prevăzute art. 220 alin. (2) lit. c) Cod 

penal a fost autorizată punerea sub sechestru a două imobile, amplasate în mun. 

Chişinău. Valoarea estimativă a bunurilor sechestrate – 425 439 MDL. 
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În altă cauză penală pornită la 24.11.2014, de către organul de urmărire 

penală al CCTP, conform elementelor infracţiunii prevăzute de art. 220 alin. (2) lit. 

a ), c) Cod penal, a fost autorizată punerea sub sechestru a unui bun imobil situat în 

mun. Chişinău. Valoarea estimativă a bunului sechestrat – 123 827 MDL. 

Din cauzele penale menţionate, 3 (trei) au fost expediate în instanţa de 

judecată pentru examinare în fond. Totodată, reprezentînd acuzarea de stat, în 3 

cazuri procurorii au solicitat confiscarea bunurilor sechestrate care au fost utilizate 

la comiterea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni. În toate cazurile, instanţele 

de judecată au dispus confiscarea bunurilor sechestrate în beneficiul statului. 

Astfel, prin sentinţa Judecătoriei Centru, mun. Chişinău din 15.01.2014 pe o cauză 

penală de învinuire în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 206 alin. (2) lit. a) şi 

c) Cod penal, au fost confiscate sumele băneşti pe care a fost pus sechestru în 

valoare de 600 dolari SUA, 1270 ruble ruseşti şi 3936 MDL ca bunuri rezultate din 

infracţiune. 

        Prin sentinţa Judecătoriei Centru mun. Chişinău din 02.10.2014 pe o cauză 

penală de învinuire în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 220 alin. (3) Cod 

Penal în conformitate cu prevederile art.106 Cod penal au fost confiscate 

următoarele bunuri: automobilul de model „Skoda Fabia” care a constituit bun 

utilizat la comiterea infracţiunii şi banii în sumă de 400 dolari SUA, 138 de hrivne 

ucraineşti şi 950 MDL care au fost folosite şi destinate pentru comiterea 

infracţiunii. 

Prin sentinţa Judecătoriei Centru mun. Chişinău din 24.10.2014 pe cauza 

penală de învinuirea în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 220 alin. (2) lit. a), 

c) Cod Penal, în conformitate cu prevederile art.106 Cod penal au fost confiscate 

următoarele bunuri: automobilul de modelul WV Golf, care a constituit bun utilizat 

la comiterea infracţiunii şi banii în sumă de 720 euro, 10 franci elveţieni, 200 lire 

turceşti, 1000 forinţi maghiari, şi 1768 MDL, care au fost folosite şi destinate 

pentru comiterea infracţiunii.  

În contextul celor menţionate, ţinînd cont de faptul că Republica Moldova 

este preponderent o ţară de origine şi de tranzit, este necesar de a specifica că 

organele de drept din Republica Moldova se confruntă în cele mai multe cazuri cu 

acţiunile recrutorilor şi transportatorilor de victime, dar nu cu cele ale persoanelor 

care exploatează nemijlocit victimele şi care obţin venituri mai mari de la această 

activitate ilegală, ceea ce este mai mult caracteristic pentru ţările de destinaţie. 

Aspectele menţionate caracterizează şi rezultatele investigaţiilor financiare care nu 

pot avea ca obiect mijloace financiare sau bunuri de valoare mult mai mare. 

În altă ordine de idei, în perioada de raport, de către ofiţerii CCTP au fost 

realizate activităţi de investigare financiară pe cazuri de trafic de persoane, în 

scopul relevării, identificării, blocării sau sechestrării produsului infracţiunii, şi/sau 

a bunurilor folosite la comiterea infracţiunii. Din acest considerent menţionăm că 

în realizarea activităţilor de investigaţii financiare CCTP, în colaborare cu 

autorităţile publice competente, urmăreşte aplicarea măsurilor legale întru 

confiscarea:  

a) produsului infracţiunii provenit din infracţiune sau a bunurilor a căror 

valoare corespunde celei a produsului; 
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b) bunurilor, materialelor şi a altor instrumente folosite sau destinate pentru a 

fi folosite la comiterea infracţiunii. 

 

2.2.6. Recuperarea prejudiciului cauzat victimelor traficului de fiinţe umane 

 

În prezent, Ministerul Justiţiei este în proces de definitivare şi promovare a 

proiectului de Lege cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor, conform 

responsabilităţilor asumate în contextul implementării „Strategiei de reformare a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016”, aprobată prin Legea nr.231 din 

25.11.2011. Finalităţile proiectului include: 

- crearea unui act normativ-cadru care să reglementeze condiţii minime de 

reabilitare a victimelor infracţiunilor;  

- instituirea unui sistem naţional de reabilitare a victimelor infracţiunilor; 

- reglementarea mecanismelor de acordare a serviciilor de suport victimelor 

infracţiunilor (subiecţi competenţi, beneficiari ai serviciilor de suport, condiţii de 

beneficiere de aceste servicii). Alte autorităţi responsabile de implementarea 

prevederilor proiectului legii au fost identificate, pornind de la serviciile care sunt 

propuse în calitate de suport victimelor infracţiunilor, aceste autorităţi fiind: 

Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul 

Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Consiliul Naţional pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de Stat, Ministerul Sănătăţii, alte autorităţi ale administraţiei 

publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi 

ai societăţii civile. 

Urmează a evidenţiat faptul că proiectul promovează şi susţine cooperarea 

instituţiilor de stat cu organizaţiile necomerciale sau motivarea acestora din urmă 

de a se implica în activităţi de reabilitare a victimelor infracţiunilor. Acest fapt este 

cu atît mai necesar, cu cît deja există organizaţii necomerciale specializate în 

reabilitarea victimelor diferitor categorii de infracţiuni (ex. a victimelor traficului 

de fiinţe umane, torturii şi altor rele tratamente). Cea mai mare parte a prevederilor 

proiectului este dedicată categoriilor de servicii de suport oferite victimelor 

infracţiunilor. 

       Proiectul legii menţionat propune patru categorii de servicii de suport minime 

ce urmează a fi oferite victimelor infracţiunilor: consilierea informaţională; 

consilierea psihologică; asistenţă juridică garantată de stat; compensarea financiară 

de către stat a prejudiciului cauzat prin infracţiune.  

Cu referire la acţiunile întreprinse în vederea asigurării compensării eficiente 

a victimelor traficului de fiinţe umane se relevă următoarele.  

Accesul la informaţii cu privire la procedurile judiciare şi administrative 

relevante într-o limbă pe înţelesul victimei este asigurat prin faptul că victima 

poate beneficia de interpret în cadrul procedurilor penale. În cazul în care victima 

solicită să fie recunoscută ca parte civilă, organul de urmărire penală o recunoaşte 

în această calitate, cu intentarea unei acţiuni civile care poate să cuprindă solicitări 

de a recupera atît prejudiciul material, cît şi cel moral de la traficant. 

Totodată, conform Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, aprobată prin Legea nr.231 din 25.11.2011, Ministerul Justiţiei este 

responsabil de elaborarea şi promovarea proiectului de Lege menţionat mai sus, 
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care prevede crearea unui fond/program/mecanism de compensare pentru victimele 

infracţiunilor, inclusiv victimele TFU. 

Cît priveşte practica judiciară pe acest segment, se relevă faptul că în 

majoritatea cazurilor victimele nu înaintează o acţiune civilă. Aceasta se datorează 

faptului coruperii victimelor de către traficanţi şi ca rezultat renunţarea lor la 

participare în procesul judiciar. De asemenea, victimele nu în toate cazurile se 

auto-identifică ca fiind prejudiciate prin acţiunile traficanţilor, motiv pentru care nu 

doresc continuitatea procesului judiciar sub aspect civil. Totodată, se constată că 

din numărul total de cazuri pe care se înaintează acţiuni civile, instanţele 

judecătoreşti admit în principiu acţiunea civilă, urmînd ca asupra cuantumului 

despăgubirilor să se pronunţe instanţa civilă. Această soluţie este determinată de 

faptul că victima nu prezintă suficiente probe care să dovedească mărimea 

pretenţiilor materiale. În unele cazuri, instanţele judecătoreşti, o dată cu latura 

penală prin sentinţă se pronunţă şi asupra laturii civile, încasîndu-se de la traficanţi 

sume concrete de bani.  

Spre exemplu, prin sentinţa Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău din 

17.10.2014 pronunţată în privinţa unui originar al Armeniei, care în ianuarie 2012, 

a recrutat 14 cetăţeni ai Republicii Moldova, cărora le-a promis un loc de muncă 

bine plătit, apoi a organizat transportarea acestora în Federaţia Rusă, unde au fost 

exploataţi prin muncă forţată, acţiunea civilă a fost admisă, încasîndu-se în folosul 

fiecărei victime suma de 1750 dolari SUA. 
 

Tabelul 4.  Statistica de aplicare a legii, TFU/TC (art.165/art.206 CP) 

 

Sursa: IGP, PG 

 

2.3. PROTECŢIE 

 

Conform prevederilor art.20, alin.(1) al Legii nr.241 din 20.10.2005 privind 

prevenirea şi combaterea TFU “Victimelor TFU li se acordă asistenţă pentru 

recuperare fizică, psihologică şi socială, prin acţiuni speciale medicale, 

psihologice, juridice şi sociale”. Implementarea acestor prevederi sunt reflectate în 

Raportul SNR
17

. În anul 2014, conform Planului naţional 2014-2016 măsurile de 

protecţie se realizează conform subcapitolelor 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 4.4. Informaţia cu 

                                                
17

 Raport realizat anual de către MMPSF conform prevederilor Hotărîrii de Parlament nr. 257-XVI din 5 decembrie 2008 

Anul 
Cauze penale 

înregistrate 

Cauze penale 

expediate în 

judecată 

Inculpaţi 

(traficanţi) în 

privinţa 

cărora a fost 

pronunţată 

sentinţa 

Persoane 

condamnate 

la închisoare 

Persoane 

condamnate la 

închisoare 
 cu suspendarea 

condiţionată a 
pedepsei 

Persoane 

condamnate 

la pedeapsa 

cu închisoare 

Numărul 

victimelor 

conform MAI 

2010 142/23 45/10 48/5 27/4 11/1 7/2 - 

2011 111/24 45/14 35/2 7/1 11/1 4/2 131 

2012 151/20 60/5 21/10 13/9 8/1 8/11 266/24 

2013 135/20 43/8 27/12 20/4 1/0 14/4 233/29 

2014 151/24 42/7 34/9 28/9 6/0 16/8 238/26 
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privire la realizarea acestor activităţi din subcapitolele menţionate se regăsesc în 

Anexa 1. 

O imagine de ansamblu cu privire la victimele identificate, asistate şi 

reintegrate este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
                                     Tabelul 5.  Numărul de victime identificate/asistate/reintegrate 

 Instituţia 
Adulţi / copii 

2012 2013 2014 

Identificate MAI (IGP, DPF), PG 266/24 233/29 238/26 

Asistenţă 

Centrele de plasament 98/12 92/13 70/15 

identificate/asistate de 

către OIM Moldova 
189/16 137/13 93/20 

repatrieri (OIM 

Moldova) 
80 /3 28/2 23/2 

asistate în cadrul SNR 169 /20 118/13 69/11 

Re/integrare  

plasare în cîmpul 

muncii (ANOFM) 
- - 2/0 

orientare şi formare 

profesională pentru 

victime ale TFU 

- - 7/0 

 

Sursa: MAI, PG, MMPSF, OIM 

 

2.3.1. Profilul victimei 
 

Conform informaţiei prezentate de MMPSF, în anul 2014, în Centrele de 

asistenţă şi protecţie a victimelor TFU au fost asistate 70 victime ale traficului de 

fiinţe umane şi 15 victime ale traficului de copii (VICTIMS FORM, MMPSF). 

Din numărul total de 85 de victime (TFU şi TC), 64 sunt de gen feminin 

(75%) şi 21 masculin (25%). 

Cu privire la victimele adulte menţionăm că 24 femei şi 3 bărbaţi au vîrsta 

cuprinsă între 18-25 ani, 25 femei şi 3 bărbaţi  au vîrsta cuprinsă între 26-35 ani, 

iar 7 femei şi 8 bărbaţi au vîrsta mai mare de 36 ani. 

Din numărul total de victime minore, 1 victimă de gen masculin are vîrsta 

între 0-3 ani, altă victimă de gen masculin între 4-10 ani, 8 fete şi 5 băieţi au vîrsta 

cuprinsă între 11-18 ani. 

Din numărul total de victime 97,6% sunt cetăţeni ai Republicii Moldova, 1 

victimă este apatridă, 1 de naţionalitate rusă. 

Analizînd nivelul de educaţie al victimelor adulte, evidenţiem că 51% au 

absolvit studii gimnaziale, 26% au absolvit liceul, colegiul sau şcoala profesională, 

8,6 % (6 victime) posedă studii primare, 7% (5 victime) au absolvit şcoala 

specială, 4,3% (3 victime) nu au studii, 1 victimă are studii superioare. 

Cu privire la nivelul de educaţie al victimelor minore, menţionăm că 40% (6 

minori) au absolvit studii gimnaziale, 33% (5 minori) posedă studii primare, 2 

minori au absolvit şcoala profesională, iar 2 victime au vîrsta preşcolară. 

Cu referire la mediul de origine la victimelor menţionăm că 63,5% (54 

persoane) dintre victime provin din mediul rural, iar 36,5% (31 persoane) provin 

din mediul urban (dintre care 11 persoane sunt originare din mun. Chişinău). 
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În ceea ce priveşte starea civilă a victimelor adulte, menţionăm că 67% din 

victime sunt necăsătorite, 22 % victime sunt căsătorite, 7%  victime divorţate, 4 % 

victime locuiesc în concubinaj. 

Din numărul total de victime minore, 73% (11 minori) au statut social de copil 

în situaţie de risc, 3 copii sunt separaţi de părinţi, un copil este orfan. 

Cele mai multe victime au fost identificate de către IGP – 49,5% (42 

persoane), urmat de misiunile diplomatice – 19% (16 victime), 9 victime au fost 

identificate de către ONG-uri, 7 victime de către APL, 6 victime s-au 

autoidentificat, 3 victime de organizaţii internaţionale, iar 2 victime au fost 

identificate de Procuratura Generală. 

Cu referire la caracterul transnaţional al infracţiunii, menţionăm că 76,5% din 

victime (65 persoane) au fost exploatate în afara ţării. 

Totodată, 20 victime au fost exploatate în ţară (Chişinău – 12 victime, 

Cimişlia – 5 victime, Nisporeni -2 victime, Cantemir – 1 victimă, Bender – 1 

victimă). 

În ceea ce priveşte tipul exploatării, menţionăm că 50% din victime au fost 

exploatate sexual, 26% din victime au fost exploatate prin muncă, 20 % din 

victime au fost exploatate prin cerşit, 2 % (1 victimă) exploatare prin prelevare de 

organe. 

Datele prezentate conturează următorul profil al victimei: 

1) din numărul total de victime, 75% sunt de gen feminin, 

2) majoritatea victimelor sunt cetăţeni ai RM (97,6%), 

3) preponderent provin din mediul rural (63,5%), 

4) posedă în mare parte studii gimnaziale (51%) şi studii medii de specialitate 

(26%), victimele minore - preponderent studii gimnaziale şi studii primare, 

5) majoritatea victimelor sunt necăsătorite (67%), victimele minore au statut de 

copil în situaţie de risc (73%), separaţi de părinţi sau orfani, 

6) majoritatea victimelor adulte sunt exploatate în afara ţării (86%), pe cînd 

victimele minore preponderent în interiorul ţării (67%), 

7) toate victimele traficate în scop de exploatare sexuală sunt de gen feminin. 

 

2.3.2. Identificare 
 

În perioada de raport, au fost identificate 238
18

 victime ale TFU (art.165 CP) 

per ţară, ceea ce reprezintă în principiu un efort constant comparativ cu anul 

precedent (233 victime identificate în 2013). 127 victime au fost identificate în 

cadrul cauzelor penale instrumentate de către CCTP majoritatea fiind identificate 

în mod pro-activ. Cazurile relevate reflectă preponderent (peste 60%) fapte 

infracţionale comise în perioada de raport, celelalte – în perioada anilor 2012-2013. 

După criteriu gen al victimelor identificate – 155 sînt femei şi 83 - bărbaţi. 

Comparativ cu perioada anului trecut ponderea victimelor femei rămîne a fi una 

dominantă, cu o descreştere uşoară şi nesemnificativă (2013 – victimele femei 

constituiau 66% din numărul total de victime, iar în 2014 – 65%). Femeile 

reprezintă în continuare categoria cea mai vulnerabilă, dar şi convenabilă pentru 

traficanţi. Cu excepţia exploatării prin muncă, unde femeile constituie doar 24,7 % 

                                                
18

 235 victimele identificate de către MAI şi 3 victime identificate de PG.   
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din victime, procentajul victimelor de gen feminin este dominant: 100% - din 

victimele exploatate sexual, şi cca 65, 3 % - din totalul victimelor exploatate prin 

cerşit. 

În raport cu scopul exploatării avem următoarea reprezentare:   

                             ● exploatare sexuală                               100 victime (42 %) 

                             ● exploatare prin muncă                        85 victime (35,7% ) 

                             ● exploatare prin cerşit                          49 victime (20,6%) 

                             ● antrenarea în activităţi criminale        4  victime (1,7%) 

O ascensiune notorie în perioada de referinţă a înregistrat traficul de fiinţe 

umane cu scopul exploatării prin cerşit, în comparaţie cu perioada anului precedent 

fiind fixată o creştere de cca 130 % (21 victime –2013 vs 49 victime – 2014). 

În ce priveşte dimensiunea geografică a TFU din Republica Moldova, constatăm că 

se menţine (cu o creştere nesemnificativă) poziţia dominantă a cazurilor de trafic 

de persoane în exteriorul ţării, cu o pondere – 92,4% vizavi de 7,2% deţinute de 

cazurile de trafic de persoane în interiorul ţării. 

Din punct de vedere al scopului exploatării în interiorul ţării, domină 

exploatarea sexuală cu 8 victime identificate în acest sens, urmată de exploatarea 

prin muncă şi cerşit cu cîte 3 victime identificate, şi în premieră apare exploatarea 

prin antrenarea în activităţi criminale cu 4 persoane stabilite în cadrul unei singure 

Cauze penale. La acest capitol este necesar de menţionat că există o victimă 

identificată ca fiind traficată în Republica Moldova, dar care nu poate fi considerat 

un caz de trafic intern, întrucît este vorba de un cetăţean străin (sirian) traficat din 

exterior, respectiv în cazul dat Republica Moldova apare ca ţară de destinaţie într-

un caz de TFU transnaţional. 

Din perspectiva ţărilor de destinaţie, imaginea de ansamblu a fenomenului de 

TFU în Republica Moldova a suferit unele modificări rezumate în mare parte la 

apariţia unor destinaţii noi. Principalele ţări de destinaţie ale traficului extern (din 

perspectiva numărului de victime) continuă să fie Federaţia Rusă, Ciprul de Nord, 

Turcia şi EAU (Diagrama 4). 

Federaţia Rusă continuă să fie principala ţară de destinaţie pentru toate cele 

trei tipuri de exploatare ale TFU  - 127 persoane (sau cca 53, 3 % din numărul total 

de victime) traficate preponderent în scop de exploatare prin muncă (68 victime) 

majoritatea bărbaţi urmat de exploatare prin cerşit (42 persoane) şi exploatare 

sexuală 17 persoane exclusiv femei. Totuşi, este de menţionat că visavis această 

destinaţie, în comparaţie cu anul 2013 se observă o uşoară descreştere ca pondere 

generală, dar şi unele modificări în raport cu scopurile de exploatare înregistrate cu 

destinaţia respectivă. Astfel, exploatarea sexuală înregistrează a scădere dublă şi 

este depăşită ca pondere de TFU în scop de exploatare prin cerşit. 

Destinaţiile Ciprul de Nord şi Turcia se menţin pe poziţiile de top cu 19 şi 

respectiv 17 victime traficate exclusiv în scop de exploatare sexuală. În cazul 

Ciprului de Nord unul din motivele principale este exploatarea de către infractori a 

conflictului regional, respectiv lipsa controlului asupra regiunii date care creează 

oportunităţi pentru desfăşurarea activităţilor infracţionale. O dinamică constantă 

denotă şi EAU, cu 12 victime identificate ca fiind traficate în direcţia respectivă 

exclusiv în scop de exploatare sexuală. 
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Destinaţiile noi apărute se referă la zona UE şi preponderent la cazuri de TFU 

în scop de exploatare sexuală. Aceste destinaţii sunt: Grecia, Italia, Germania, 

Polonia, Cehia, România, Spania. Deşi unele din aceste destinaţii au fost 

înregistrate anterior la începutul anilor 2000, reapariţia unora poate fi explicată 

prin faptul că infractorii profită de regimul liberalizat de vize în spaţiul Shenghne 

de care beneficiază RM de la mijlocul anului 2014, în cumul cu gradul de 

vulnerabilitate a victimelor care le determină să accepte oferte cu grad sporit de 

risc fără a realiza consecinţele negative, fapt care pe final reduce din riscurile 

pentru infractori. 

Acest fapt vine să confirme ipotezele (prognozele) menţionate la sfîrşitul 

anului 2013 privind popularizarea zonei Europei ca destinaţia traficului de 

persoane, în contextul liberalizării regimului de vize. 

Alte destinaţii noi, non-membre UE sunt: Qatar şi Georgia.  
 

Diagrama 6.  

        Sursa: CCTP 
 

Vis-a-vis de modus operandi al infractorilor, putem constata următoarele: 

1. Metodele clasice şi cel mai des întîlnite de recrutare, rămîn a fi  înşelăciunea, 

forma combinată şi abuz al poziţiei de vulnerabilitate. Totodată iese în evidenţă o 

metodă nouă: abuzul de încredere, utilizat preponderent în scopul exploatării prin 

muncă în situaţii în care traficantul şi victima sunt bine cunoscuţi (consăteni). 

2. Înşelăciunea se rezumă preponderent la promisiuni vagi şi false de angajare 

în cîmpul muncii cu un salariu bun, după care victimele fie sunt transportate la alte 

destinaţii şi impuse să practice alte tipuri de activităţi (specific exploatării sexuale 

şi mai puţin exploatării prin cerşit), fie ajung la destinaţiile la care şi-au dat 

acordul, însă remunerarea şi condiţiile nu corespund înţelegerii iniţiale (specific 

exploatării prin muncă). 

3. În ce priveşte traficul intern, alături de mijloacele clasice de recrutare, se 

recurge şi la abuzul de putere în vederea traficării şi exploatării victimei.   
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4. Organizarea transportării pe cale terestră (rutieră) şi/ sau feroviară este 

utilizată în special în direcţia Federaţia Rusă, iar spre celelalte destinaţii este 

utilizată calea aeriană direct din RM sau combinată cu tranzit – terestră spre Kiev, 

Odessa şi apoi transportul aerian.  

5. În ce priveşte exploatarea sexuală, preponderent acoperirea cheltuielilor de 

transport este asigurat de către infractor inclusiv prin expedierea biletelor 

electronice direct victimei (Cipru de Nord). 

6. Drept metode de control la etapa de exploatare este utilizat datoria 

financiară, sechestrarea actelor şi violenţa sau şantaj cu violenţă. 

 

 În perioada de raportare au fost identificate 26 victime ale traficului de copii 

(art.206 CP). Dintre aceştia, 18 copii au fost exploataţi sexual şi cîte 4 copii au fost 

exploataţi prin muncă şi respectiv prin cerşit. Traficul intern de copii continuă să 

fie pe primul loc cu 15 copii identificaţi în acest sens (11 – exploatare sexuală, 1 – 

exploatare prin muncă,  3 – exploatare prin cerşit). 

În ceea ce priveşte traficul extern, cu o uşoară descreştere comparativ cu anul 

precedent, Federaţia Rusă rămîne principala ţară de destinaţie, cu 4 copii (1 - 

exploatare sexuală, 3 – exploatare prin muncă). În continuare urmează Italia care 

deşi este o destinaţie nouă, iese în evidenţă cu 3 copii - exploatare sexuală, urmată 

de Turcia cu 2 copii - exploatare sexuală, Ucraina şi EAU cu cîte 1 copil exploatat 

prin cerşit şi respectiv sexual. 
 

Diagrama 7.  

Dimensiunea geografică a traficului de copii în raport cu scopul 

exploatării (nr. victimelor minore)
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Sursa: CCTP 

 

2.3.3. Asistenţă 
 

În perioada de raportare, autorităţile abilitate, în parteneriat şi/ sau cu suportul 

OIM Moldova, au organizat misiuni de repatriere pentru 23 de victime ale TFU 

adulţi, dintre care: 7 bărbaţi şi 16 femei. 

De asemenea, MMPSF a organizat 17 misiuni de repatriere a copiilor, fiind 

repatriaţi 33 copii rămaşi fără ocrotire părintească pe teritoriul altor state, dintre 

care: 15 copii din Ucraina (10 misiuni), 18 copii din Federaţia Rusă (7 misiuni). 

Toţi minorii repatriaţi au fost reintegraţi în familiile biologice sau plasaţi în centre 

specializate, fiind respectat interesul superior al copilului. 
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În această perioadă şi TdH a oferit suport consultativ instituţiilor din Moldova 

în repatrierea din Federaţia Rusă a 9 copii (7 fete şi 2 băieţi), dintre care 5 copii au 

fost asistaţi în cadrul misiunilor de repatriere realizate de MMPSF; 4 copii au 

revenit împreună cu părinţii. De asemenea, TdH a oferit asistenţă consultativă 

autorităţilor locale (30 specialişti) şi familiilor (11) în procesul de repatriere şi 

reintegrare a copiilor, atît în Federaţia Rusă cît şi în Republica Moldova. 

Conform datelor prezentate de către MMPSF, pe parcursul anului 2014, în 

cadrul Centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU din mun. Chişinău şi or. Căuşeni au fost asistate 85 victime ale traficului de 

fiinţe umane, inclusiv cele repatriate, dintre care 15 minori: 8 fetiţe şi 7 băieţi 

(minori) şi 70 adulţi: 56 de femei şi 14 bărbaţi (adulţi). Victimelor le-a fost 

acordată asistenţa necesară, în funcţie de necesităţile specifice ale fiecărui 

beneficiar. În perioada de referinţă, OIM a oferit asistenţă unui număr de 113 

victime ale TFU. 

În cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au oferit circa 320 

consultaţii persoanelor care au fost victime ale TFU sau victime ale violenţei în 

familie. 

  

2.3.4. Re/ integrare 
 

La acest compartiment menţionăm, că la finele anului 2014 în baza de date a 

ANOFM erau înregistrate 7 persoane victime ale traficului de fiinţe umane, dintre 

care 3 persoane au fost înregistrate în anul 2014. În rezultatul serviciilor de 

mediere au fost plasate în cîmpul muncii 2 persoane. 

 

2.3.5. Resurse financiare alocate pentru asistenţa şi protecţia victimelor TFU 

 
Tabelul 6. Cheltuielile din bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

pentru protecţia socială a victimelor traficului de fiinţe umane 

Nr./r Localitatea 
Nr.de 

locuri 

Bugetul de stat/mii lei 

Bugetul unităţilor 

administrativ-

teritoriale/mii lei 

Precizat, 

pe anul 

2014 

Executat, pe 

anul 2014  

Precizat, pe 

anul 2014 

Executat, pe 

anul 2014    

Centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane ( tipul 453) 

1 Chişinău 24 2899,1  2827,8      

2 Cahul 20     647,0 496,6 

3 Căuşeni 14     475,1 468,3 

  Total:   2899,1 2827,8 1122,1 964,9 

Centre psihosociale de reabilitare a victimelor violenţei în familie ( tipul 449) 

4 Bălţi 19     844,1 827,4 

5 Căuşeni 19     631,8 630,5 

6 Drochia 30     840,9 814,4 
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7 Hînceşti 18     590,3 517,7 

  Total:     2907,1 2790,0 

Măsuri de protecţie şi asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane ( tipul 462) – repatrieri  

8     600,0 208,6     

  Total:   3499,1 3036,4  4029, 2   3754,9 
  

Sursa: Ministerul Finanţelor 

 

Urmare a analizei datelor din tabel concluzionăm, că pentru anul 2014 au fost 

preconizate  7528,3 mii lei în Bugetul de Stat şi au fost executate 6791,3 mii lei, 

ceea ce constituie 90,2% executarea bugetului. 

 

2.4. PARTENERIAT 

 

2.4.1. Parteneriat transnaţional 
 

În cadrul dialogului privind liberalizarea regimului de vize şi a planului de 

acţiuni corespunzător (VLAP), au fost întreprinse inclusiv acţiuni de prevenire şi 

combatere a fenomenului TFU. Componenta TFU a fost inclusă într-un capitol 

separat din blocul III „Securitatea şi Ordinea Publică” al VLAP. În rezultatul 

realizării cu succes a tuturor condiţionalităţilor Planului de Acţiuni, UE a modificat 

Regulamentul 539/2001 privind abolirea regimului de vize pentru călătoriile de 

scurtă durată în spaţiul Schengen pentru cetăţenii RM, care a intrat în vigoare pe 28 

aprilie 2014. 

În conformitate cu art.16, para (1), lit. a) al Acordului de Asociere RM-UE 

(semnat la 27 iunie 2014), părţile cooperează în domeniul prevenirii şi combaterii 

traficului de fiinţe umane. Angajamentul este reflectat în Planul naţional de acţiuni 

privind implementarea Acordului de Asociere, care este pus în aplicare provizorie, 

începînd cu 1 septembrie 2014. 

Acordurile de cooperare între Republica Moldova şi statele membre ale UE în 

domeniul integrării europene, prevăd cooperarea şi preluarea experienţei, inclusiv 

în domeniul de prevenire şi combatere a fenomenului TFU. Astfel, în perioada 

februarie 2012 – octombrie 2014, Republica Moldova a încheiat Parteneriate de 

cooperare în domeniul integrării europene cu Republica Croaţia (6 noiembrie 

2012), Republica Slovenia (22 iulie 2013) şi Republica Elenă (8 aprilie 2014). 

Pe parcursul anului 2014, Republica Moldova a încheiat un şir de Acorduri cu 

state sau organisme internaţionale, ce vizează direct sau indirect domeniul 

prevenirii şi combaterii TFU, în special: 

- Acordul de Asociere RM-UE (27 iunie 2014). 

- Acordul de Cooperare RM – Eurojust (10 iulie 2014). 

- Acordul cu privire la instalarea la sediul Centrului cooperare poliţienească 

internaţională a Liniei securizate de comunicare dintre Republica Moldova 

şi Europol (23 iunie 2014). 

- Acordul între Guvernul RM şi Guvernul Republicii Croaţia privind 

parteneriatul european (6 noiembrie 2012). 
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- Declaraţia privind integrarea europeană a Ministrului afacerilor externe şi 

integrării europene al RM şi a Ministrului afacerilor externe al Republicii 

Slovenia (22 iulie 2013). 

- Memorandum de Cooperare între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene al RM şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene (8 

aprilie 2014). 

 

2.4.2. Operaţiuni şi cooperare juridică internaţională 
 

Cu referire la operaţiunile şi cooperarea internaţională poliţienească realizată 

pe parcursul anului 2014, menţionăm: 

 

- Centrul SELEC din Bucureşti/ Italia 

În luna iunie 2014 prin intermediul SELEC Bucureşti, în incinta CCTP, a fost 

organizată o întîlnire cu ofiţerul de legătură al MAI al Italiei în România, pentru a 

efectua schimbul de informaţii, planificarea acţiunilor ulterioare şi crearea unei 

echipe comune de investigaţie cu organele de drept ale Italiei în vederea 

documentării şi anihilării a unui grup de persoane specializat în traficul de fiinţe 

umane în scop de exploatare sexuală în Italia.  

La moment se aşteaptă reacţia din partea autorităţilor italiene în vederea 

demarării procedurii de creare a unei echipe comune de investigaţie. 

 

- Federaţia Rusă 

În colaborare cu autorităţile abilitate ale Federaţiei Ruse au fost desfăşurate 

măsuri speciale de investigaţie în vederea identificării şi reţinerii tuturor membrilor 

grupării criminale organizate „GURDUZA”. Totodată au fost petrecute măsuri în 

vederea documentării unui grup de persoane specializat în trafic de fiinţe umane în 

scop de cerşit pe teritoriu Federaţiei Ruse. Ca rezultat au fost identificaţi şi reţinuţi 

ulterior 8 suspecţi şi 13 victime. 

 

- Poliţia judiciară federală a Belgiei 

Prin intermediul ofiţerului de legătură al Ambasadei Belgiei în Bucureşti au 

fost stabilite contacte cu reprezentanţii Poliţiei judiciare din Belgia. La moment se 

face schimb de informaţii operative în vederea documentării unei reţele 

internaţionale de trafic de fiinţe umane şi proxenetism organizat, dintre membrii 

căreia fac parte şi doi cetăţeni ai RM.  

 

- BNC Interpol 

Prin intermediul BNC Interpol a fost posibilă identificarea şi repatrierea a 5 

victime ale traficului de fiinţe umane şi una prezumată, originare din Republica 

Moldova. 

 

- Schimb de informaţii operative 

În vederea obţinerii de informaţii cu caracter operativ în procesul efectuării 

unor acţiuni de urmărire penală, acţiuni speciale de investigaţii sau a altor măsuri 

de localizare şi arest a persoanelor aflate în căutare, ofiţerii CCTP utilizează pe 
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larg instrumentele şi canalele internaţionale abilitate: Interpol, SELEC/GUAM. 

Astfel, în adresa CCPI au fost expediate 144 de interpelări şi respectiv recepţionate 

262 mesaje prin care au fost solicitate şi primite informaţii precum: stabilirea 

identităţii, traversarea frontierei, verificarea autenticităţii unor documente,  etc.  

 

- Executarea cererilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală 

privind traficul de fiinţe umane sau infracţiunile conexe 

Conform informaţiei prezentate de Procuratura Generală, în perioada de raport 

din statele străine nu au parvenit spre executare careva cereri de comisii rogatorii 

pe cazuri de trafic de fiinţe umane sau de copii. 

 

- Transmiterea cererilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală 

către autorităţile competente ale ţărilor de destinaţie sau de tranzit a traficului de 

fiinţe umane 

Totodată, în anul 2014, de către Procuratura Generală au fost înaintate 

autorităţilor competente ale altor state 14 cereri de comisii rogatorii pe cauze 

penale ce se referă la infracţiunea prevăzută de art.165 Cod penal, din care: 10 

cereri au fost expediate autorităţilor competente ale Rusiei, 2- Ucrainei, 1- Turciei, 

1 – Ciprului.  

De asemenea, cu referire la infracţiunea prevăzută de art.206 Cod penal, în 

perioada de referinţă au fost înaintate 2 cereri de comisii rogatorii către autorităţile 

competente ale Federaţiei Ruse.  

De menţionat, că din numărul total de cereri au fost executate doar 50 %. Mai 

mult, în unele cazuri procurorii sunt lipsiţi de posibilitatea de a înainta comisii 

rogatorii pe motiv că acţiunile infracţionale au avut loc în regiuni nerecunoscute ca 

state de către Republica Moldova (Ciprul de Nord, Cosovo). 

 

2.4.3. Cooperare interdepartamentală/ intersectorială 
 

În perioada de referinţă, în vederea coordonării activităţii desfăşurate de către 

organele de drept în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, Consiliul 

Coordonator al organelor de drept de pe lîngă Procurorul general s-a întrunit în 

două şedinţe, la data de 24.01.2014 şi 24.06.2014, fiind abordate subiecte ce ţin de 

activitatea organelor de drept în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, 

dinamica fenomenului de trafic de fiinţe umane şi copii, gradul de interacţiune 

între reprezentanţii organelor de drept şi membrii echipelor multidisciplinare 

teritoriale la investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane şi copii, precum şi la 

asistarea unor astfel de victime, etc. 

Deciziile Consiliului coordonator au fost expediate instituţiilor competente 

pentru a implementa recomandările elaborate în cadrul şedinţelor. 

În scopul consolidării capacităţilor  de analiză a riscurilor  la nivel naţional în 

domeniul combaterii criminalităţii transfrontaliere, a traficului de fiinţe umane şi a 

migraţiei ilegale şi în conformitate cu punctul 1.3.1 din anexa II la acordul de 

Finanţare NR.ENPI/2013/024-405, aprobat prin HG nr.526 din 03.07.2014 pentru 

aprobarea acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea 

Europeană privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind 
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liberalizarea regimului de vize, prin ordinul comun semnat la 28 iulie 2014 de către 

Procurorul General, Ministrul Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi 

Securitate, Serviciului Vamal al Ministerului Finanţelor a fost instituit grupul 

comun de Analiză a riscurilor la nivel naţional. Grupul menţionat s-a întrunit în 

cîteva şedinţe de lucru, în cadrul cărora au fost stabilite principiile de activitate în 

vederea identificării principalelor riscuri de comitere la nivel naţional a 

criminalităţii transfrontaliere, inclusiv a TFU. 

De asemenea, prin ordinul comun al Procurorului General, Ministrului 

Afacerilor Interne, Directorului General al Serviciului Vamal şi Directorului 

Centrului Naţional Anticorupţie din 23 iulie 2014 a fost aprobată Intsrucţiunea cu 

privire la constituirea şi activitatea echipelor comune de investigaţii. 

Totodată, în anul 2014 Departamentul Poliţiei de Frontieră a continuat 

aplicarea în practică a „Acordului de cooperare între DPF şi CCTP” semnat la 

02.01.2013, precum şi Acordul de colaborare între Departamentul Poliţiei de 

Frontieră şi Biroul Migraţie şi Azil în scopul „Prevenirii şi combaterii migraţiei 

ilegale a străinilor la frontieră şi pe teritoriul Republicii Moldova”, semnat la 

20.12.2012. Astfel, în baza prevederilor acordurilor menţionate, în perioada anului 

2014 DPF a realizat mai multe consultări bilaterale cu CCTP precum şi BMA în 

domeniul combaterii migraţiei ilegale şi TFU. Ca activităţi comune 

interinstituţionale pot fi marcate: 

- schimbul de informaţii operaţionale;  

- planificarea, organizarea şi desfăşurarea operaţiunii comune („Hobit” la 

15.04-15.05.2014);  

- primirea/ predarea persoanelor reţinute în PTFS suspecte în traficul de fiinţe 

umane şi organizării migraţiei ilegale (4 cazuri); 

- monitorizarea şederii legale a cetăţenilor străini. 

 

2.4.4. Parteneriat cu societatea civilă 
 

Cu referire la implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale în 

prevenirea şi combaterea TFU, menţionăm faptul că pe parcursul anului 2014, un 

suport semnificativ în elaborarea şi implementarea Planului naţional antitrafic 

2014-2016, inclusiv suport financiar şi logistic, a fost acordat de către partenerii de 

implementare a politicilor antitrafic, în special cei specificaţi în diagrama ce 

urmează: 
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Diagrama 8. 

Numărul de activităţi realizate de către ONG/OI în parteneriat cu APL

25

11

5

5

3

3

17

1
2

1 1
OIM

CI "La Strada"

TdH

CIDDC

CNPAC

ICMPD

NORLAM

CNFACEM

OSCE

EUBAM

CDF

 

Sursa: SP 

 

Totodată, în contextul elaborării Planului naţional de acţiuni privind 

implementarea Acordului de Asociere, care include măsuri şi acţiuni de prevenire 

şi combatere a fenomenului de trafic de fiinţe umane, au fost organizate consultări 

publice în cadrul cărora au participat inclusiv reprezentanţii societăţii civile. 

Propunerile şi obiecţiile acestora au fost luate în consideraţie la compilarea şi 

ajustarea Planului. 
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III. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

1. Pentru anul 2014, MMPSF a avut în bugetul său mijloace financiare în 

mărime de 600,0 mii lei, destinate pentru repatrierea copiilor şi adulţilor - victime 

ale TFU, traficului de migranţi ilegali, precum şi a copiilor neînsoţiţi. De remarcat 

că au fost cheltuite doar 208,6 mii lei ce constituie 35% din resursele financiare 

disponibile. Pe de altă parte din resursele donatorilor au fost utilizate cca 145,5 mii 

lei, fapt care evidenţiază capacitatea redusă de executare a mijloacelor financiare 

preconizate.    

Se recomandă: 

 Stabilirea de către MMPSF a mecanismelor eficiente de administrare a 

bugetului preconizat. 

 

2. Campania naţională „Săptămîna de luptă împotriva traficului de fiinţe 

umane” desfăşurată în perioada 16-23 octombrie 2014, a fost o acţiune de succes, 

ce a coagulat eforturile autorităţilor publice, organizaţiilor neguvernamentale / 

internaţionale şi mediului academic în vederea sensibilizării şi informării societăţii 

despre existenţa şi pericolele traficului de fiinţe umane. Cu toate acestea, 

întreprinderile şi organizaţiile private nu au manifestat interes faţă de acest subiect 

deşi au fost depuse eforturi considerabile de către SP în vederea implicării 

sectorului privat în acţiuni de descurajare a cererii (referindu-ne la TFU în scop de 

exploatare prin muncă). 

Se recomandă: 

 Crearea mecanismului de conlucrare activă a instituţiilor competente din 

domeniul prevenirii şi combaterii TFU cu patronatele;   

 Identificarea agenţilor economici interesaţi să susţină comunitatea antitrafic în 

implementarea politicilor din domeniu, inclusiv şi prin promovarea imaginii 

instituţiei.  
 

3. Camera de Licenţiere desfăşoară un şir de activităţi pentru a identifica şi 

sancţiona agenţiile de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în 

străinătate şi agenţiile de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb 

educaţional-cultural, care în mod direct sau indirect creează condiţii favorabile 

pentru traficarea persoanelor, în scop de exploatare sexuală, prin muncă forţată, 

cerşit, etc. 

În acelaşi timp, PG şi CCTP au prezentat informaţii despre investigarea unor 

cauze penale în care figurează persoane juridice ce au comis infracţiuni de TFU 

sau crime conexe (organizarea migraţiei ilegale). 

De asemenea, în vederea unei angajări transparente în afara ţării a cetăţenilor 

RM, în cadrul ANOFM a fost creată Secţia angajări peste hotare, care are atribuţii 

inclusiv de a monitoriza activităţile agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă. 

Se recomandă: 

 Examinarea oportunităţii semnării unui Memorandum de colaborare între 

PG, CCTP, ANOFM şi Camera de Licenţiere, în vederea identificării şi 

investigării pro-active a reţelelor transnaţionale de traficanţi. 
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4. Deşi în PN 2014-2016 sunt prevăzute măsuri ce ţin de documentarea 

gratuită a victimelor TFU în caz de necesitate, iar MTIC a asigurat includerea 

victimelor TFU în lista beneficiarilor de înlesniri la eliberarea buletinului de 

identitate şi a buletinului de identitate provizoriu pentru cetăţenii Republicii 

Moldova (HG nr.210 din 24.03.14 „Cu privire la acordarea înlesnirilor la 

eliberarea actelor de identitate”), pînă în prezent nu a fost eliberat nici un act de 

identitate acestor categorii de persoane, din cauza lipsei unui mecanism practic de 

implementare a prevederilor legale. 

Se recomandă: 

 Modificarea şi completarea regulamentelor sau instrucţiunilor relevante; 

 Instruirea specialiştilor în vederea aplicării eficiente a prevederilor legale pe 

acest segment. 
 

5. Datele statistice din Raport indică faptul că populaţia din mediul rural 

constituie grupul cu nivel sporit de vulnerabilitate (63,5% din victime). 

Se recomandă:  

 Dezvoltarea programelor de integrare eficientă pe piaţa muncii a persoanelor 

vulnerabile din zona rurală; 

 Abilitarea profesională a victimelor şi a potenţialelor victime în perioada de 

acordare a asistenţei şi protecţiei sociale; 

 Informarea potenţialilor emigranţi din zona rurală cu privire la riscurile de a fi 

traficat şi căile legale de angajare la muncă peste hotare. 

 

6. Conform informaţiei prezentate în Raport, pe parcursul anului 2014 de către 

organele de drept au fost identificate şi a fost atribuit statut procesual de victimă 

TFU pentru 264 persoane (inclusiv 26 minori). Totodată, Centrele de asistenţă şi 

protecţie a victimelor TFU (mun. Chişinău şi Căuşeni) au acordat asistenţă în 

regim de plasament pentru 85 victime / prezumate victime TFU (inclusiv 15 

minori). Conform informaţiei prezentate de ANOFM, pe parcursul perioadei de 

referinţă au fost înregistrate cu statut de şomer 3 victime TFU, 2 persoane din 

categoria respectivă fiind plasate în cîmpul muncii. Discrepanţa dintre numărul de 

victime identificate de către organele de drept şi numărul asistat/reintegrat de 

victime generează următoarele recomandări: 

  

 Consolidarea mecanismelor (SNR) de acordare necondiţionată a serviciilor de 

asistenţă victimelor TFU şi monitorizarea cazurilor post asistenţă/reintegrare; 

 Instituţionalizarea mecanismelor de plasament în regim de urgenţă pentru 

victimele TFU adult/copil; 

 Fortificarea SNR, în special pe segmentul de reintegrare profesională; 

 Dezvoltarea mecanismelor viabile de abilitare profesională şi integrare 

eficientă în cîmpul muncii, inclusiv prin implicarea mediului privat. 

  

7. O prioritate pentru anul 2015 rămîne definitivarea de către Secretariatul 

permanent şi aplicarea procedurii oficiale de promovare de către Ministerul 

Justiţiei a proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege 
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pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Proiectul este unul 

complex, urmare a necesităţii îmbunătăţirii mai multor acte legislative din 

domeniu şi întruneşte modificări la Codul Penal, Legea nr. 241 din 20 

octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, 

Legea nr.140 din 14.06.1013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în 

situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.  

Se recomandă: 

 Definitivarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative şi expedierea în adresa Ministerului Justiţiei pentru a fi 

promovat la Guvern. 

8. Datele statistice din Raport indică faptul că din numărul total de condamnaţi, 

11% (4 condamnaţi) au comis infracţiunile în stare de recidivă. 

Se recomandă:  

 consolidarea mecanismului de reabilitare a persoanelor private de 

libertate, pentru a preveni recidivele.  

 

9. Conform rapoartelor organelor de drept, activitatea de cooperare 

internaţională  este însoţită de lipsa experienţei în modul de creare şi 

funcţionare a Echipelor comune de investigaţii (JIT).  

    Se recomandă: 

 fortificarea capacităţilor instituţionale ale colaboratorilor organelor de 

drept prin organizarea unor seminare de instruire şi a vizitelor de studiila  cu 

scopul instituirii echipelor comune de investigaţii în vederea consolidării 

colaborării internaţionale în domeniul investigării cazurilor de TFU. 


