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ABREVIERI 
 
ANOFM – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
ATOFM - Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă 
APC – Autoritate Publică Centrală 
APL – Autoritate Publică Locală  
CAP – Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU 
CCTP – Centrul pentru combaterea traficului de persoane 
CCPI – Centrul cooperare polițienească internațională 
CIDDC – Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului 
CI „La Strada” – Asociaţia Obştească Centrul internaţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor 
femeii „La Strada”  
CN CTFU – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane 
CNPAC – Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 
CP – Codul Penal 
CT CTFU– Comisie teritorială pentru combaterea traficului de fiinţe umane 
DIP – Departamentul Instituţii Penitenciare 
EMT – Echipa multidisciplinară teritorială din cadrul SNR 
ECI – Echipe Comune de Investigaţii 
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 
GTC –Grupul tehnic coordonator al Secretariatului permanent al CN CTFU 
HG – Hotărâre de Guvern 
ICMPD – Centrul Internaţional pentru Dezvoltare a Politicii în domeniul Migraţiei  
INTERPOL – Organizaţie de combatere a criminalităţii la nivel internaţional 
MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  
MEc – Ministerul Economiei 
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 
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  
RM –Republica Moldova   
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”  
UNC – Unitatea Naţională de Coordonare a SNR 
UNICEF – Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 
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METODOLOGIA 
 

Prezentul raport, constituie o analiză a rezultatelor obţinute de către comunitatea antitrafic din 
Republica Moldova pe parcursul anului 2016 și o analiză succintă a rezultatelor obținute pe parcursul a 
3 ani de implementare a Planului național de prevenire și combatere a TFU pentru anii 2014-2016 (în 
continuare - Plan național). 

Raportul a fost elaborat în baza: 
 informaţiilor relevante furnizate de către APC, APL, ONG şi OI despre implementarea Planului 

național și realizarea recomandărilor hotărârilor şedinţelor CN CTFU;  
 proceselor-verbale ale şedinţelor grupului tehnic coordonator al SP;  
 datelor statistice colectate de către SP în conformitate cu Formularele PRETRIAL, TRIAL, 

AFTERTRIAL, CRIMES CONEXE şi VICTIMS;  
 recomandărilor rapoartelor internaţionale de evaluare (GRETA, Raportul privind traficul de 

persoane al Departamentului de Stat al SUA, etc.). 
 
Raportul este structurat în 3 capitole şi 3 anexe: 
 
Capitolul I. „Analiza implementării Planului național de prevenire și combatere a traficului de 
ființe umane de către comunitatea antitrafic pentru perioada anilor 2014-2016”; 
Capitolul II. „Analiza implementării politicii naţionale de prevenire și combatere a traficului de 
ființe umane pentru anul 2016”; 
Capitolul III. „Recomandări”;  
 
Anexa 1 - reflectă progresul implementării Planului naţional şi realizările adiţionale;   
Anexa 2 - reflectă activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU 
Anexa 3 - reflectă activitatea SP. 
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I. ANALIZA IMPLEMENTĂRII PLANULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE 
A TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE DE CĂTRE COMUNITATEA ANTITRAFIC pentru 

perioada anilor 2014-2016 

Planul național a conținut 120 de acțiuni repartizate prin prisma paradigmei 4P: prevenire, 
pedepsire, protecție și parteneriat. Comunitatea antitrafic a realizat cu succes 104 acțiuni, 9 acţiuni au 
fost realizate parțial, 3 acţiuni sunt în curs de realizare și 4 acţiuni nu au fost realizate1. 

Întru implementarea Planului naţional, comunitatea antitrafic și-a unit eforturile și a atins 
rezultate pozitive pentru fiecare segment în parte. Făcând o retrospectivă a activităților întreprinse pe 
parcursul celor 3 ani, menționăm cele mai importante realizări.   

Consolidarea cadrului legal a avut loc, atât prin introducerea unor modificări, cât şi prin 
adoptarea unor acte legislative și normative noi, care prezintă un interes sporit pentru activitatea 
comunităţii antitrafic. Printre cele mai importante menționăm următoarele: 

 
 Hotărârea Guvernului nr. 210 din 24.03.14 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea 

actelor de identitate, care include şi victimele TFU în lista beneficiarilor de înlesniri la 
eliberarea buletinului de identitate şi a buletinului de identitate provizoriu pentru cetăţenii 
Republicii Moldova; 

 Hotărârea Guvernului nr. 228 din 28.03.2014 prin care a fost aprobat Regulamentul de 
activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire; 

 Hotărârea Guvernului nr. 898 din 30.12.2015 prin care a fost aprobat Regulamentul-cadru şi 
standardele minime de calitate ale Serviciul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de 
fiinţe umane. Regulamentul-cadru va asigura prestarea serviciilor sociale calitative prin prisma 
respectării drepturilor beneficiarilor. De asemenea, vine să ajusteze cadrul normativ naţional în 
domeniu, eficientizând sistemul de asistenţă şi protecţie socială a victimelor TFU, cu scopul 
prevenirii şi combaterii fenomenului; 

 Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor, care are drept 
scop crearea cadrului legal pentru asigurarea unor condiţii minime de reabilitare a victimelor 
infracţiunilor, precum şi pentru protecţia şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor 
legitime ale acestora. De asemenea, actul legislativ reglementează categoriile de victime ale 
infracţiunilor cărora li se aplică prevederile sale (inclusiv victimele TFU - art. 165 CP și TC - 
art. 206 CP), organizarea şi funcţionarea mecanismului de protecţie şi reabilitare a victimelor 
infracţiunilor, modul şi condiţiile de compensare financiară de către stat a prejudiciului cauzat 
prin infracţiune. Compensarea financiară care va fi acordată victimelor, va constitui un prim 
pas a Guvernului spre realizarea recomandărilor formulate, în acest sens, de către evaluatorii 
internaționali din domeniul antitrafic (GRETA, Departamentul de Stat al SUA, etc.) pe 
parcursul a mai multor ani și, astfel, alinierea Republicii Moldova la standardele și practicile 
internaționale.   

O atenție sporită a fost acordată consolidării capacității specialiștilor în prevenirea și 
combaterea TFU prin organizarea seminarelor, atelierelor de lucru, vizitelor de studiu fiind depuse 
eforturi în vederea creării unei platforme de colaborare între APL și ONG-urile locale.                                            

 
 
 
 
 
 

                                                
1 1.1.4. Identificarea şi promovarea în Parlament a modalităţii de raportare şi organizare a şedinţelor deputaţilor cu participarea instituţiilor publice şi 
reprezentanţilor societăţii civile din domeniu 
1.2.2. Examinarea şi promovarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 
1.3.5. Elaborarea şi adoptarea materialului de suport pentru instruirea continuă a specialiştilor din cadrul Sistemului Naţional de Referire 
1.6.1. Instituţionalizarea Unităţii Naţionale de Coordonare a Sistemului Naţional de Referire în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
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Diagrama nr. 1  
Numărul de specialiști instruiți în perioada 2014-2016 (cu aproximație) 

 

 
 

În scopul prevenirii fenomenului TFU, anual, a fost realizată Campania de informare și 
sensibilizare „Săptămâna de luptă împotriva TFU”2, precum și un șir de alte campanii destinate 
informării și sensibilizării publicului larg despre fenomenul TFU și infracțiunile conexe. Autoritățile 
publice în comun cu partenerii de implementare au realizat pe parcursul celor 3 ani peste 9000 de 
activități (seminare, cursuri de instruire, tabere de vară, lecţii publice, ore în cadrul instituţiilor de 
învăţământ etc.) destinate elevilor, studenților, părinților, profesorilor, publicului larg și au fost 
distribuite cca 329000 de materiale informative. 

Un rol important în prevenirea TFU o are implementarea SNR prin acordarea asistenţei sociale 
potenţialelor victime, coordonarea şi monitorizarea căruia este realizată de MMPSF. Pe parcursul anilor 
2014-2016 au fost asistate 3106 potențiale victime ale TFU. Profilul potențialelor victime ale TFU 
este redat prin următoarea Diagramă. 

 Diagrama nr. 2  
Categoriile de beneficiari asistați 

 

 

                                                
2 - 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 
- http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=622&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-realizarea-Campaniei-nationale-
Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-15-21-octombrie-2015 
 
- http://antitrafic.gov.md/libview.php?l=ro&idc=30&id=847&t=/Rapoarte/Nationale/Nota-informativa-cu-privire-la-realizarea-Campaniei-nationale-
Saptamana-de-lupta-impotriva-traficului-de-fiinte-umane-18-24-octombrie-2016  
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Analiza datelor statistice înregistrate pe parcursul anilor de implementare a Planului național, 
demonstrează o dinamică pozitivă referitoarer la asistența și protecția victimelor și potențialelor victime 
ale TFU, precum și combaterea TFU.  

Asistenţa şi protecţia victimelor şi potenţialelor victime ale TFU s-a realizat în cadrul SNR, 
dezvoltând aspectele în organizarea optimă a protecţiei şi asistenţei victimelor TFU, realizarea 
măsurilor de prevenire a TFU, consolidarea eforturilor tuturor actorilor implicaţi în combaterea acestui 
fenomen în Republica Moldova. În vederea dezvoltării SNR a continuat procesul de instruire şi 
echipare a EMT, centrelor regionale de plasament pentru victimele şi potenţialele victime ale TFU, 
finanţate de la bugetul public, inclusiv cofinanţate din surse externe.  

În rezultat, pe parcursul celor 3 ani, în cadrul SNR au fost asistate 335 de victime ale TFU, (a se 
vedea Diagrama nr. 3) și repatriate 202 persoane3. 

 
Diagrama nr. 3 

  

 
 
Pe segmentul pedepsirii traficanților, pe parcursul a 3 ani au fost înregistrate 515 cauze penale 

privind TFU, dintre care 90 de cauze penale se referă la TC. Eforturile organelor de drept au fost 
considerabile și în efectuarea investigaţiilor financiare paralele, sechestrării bunurilor utilizate la 
săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni în vederea confiscării ulterioare în beneficiul 
statului.  

Astfel, procurorii au dispus în 17 cazuri punerea sub sechestru a averii traficanților în vederea 
confiscării speciale a bunurilor utilizate la comiterea infracţiunilor. Valoarea totală a bunurilor 
sechestrate pentru întreaga perioadă 2014-2016 a constituit: 297363 dolari SUA, 1088,32 EUR, 
165004,33 MDL, 317322,15 RON, 10 imobile, 3 loturi de teren, 5 automobile. 

În 6 cazuri instanţele de judecată au dispus confiscarea bunurilor sechestrate în beneficiul 
statului, în valoare de: 10209 MDL, 4530 EUR, 104 RON, 1010 dolari SUA, 1270 ruble rusești, 138 
hrivne ucrainești, 10 franci elvețieni, 200 lire turcești, 1000 forinți maghiari, 2 automobile, o tabletă, 4 
telefoane mobile, 2 procesoare, 2 camere web. 

În această perioadă, instanțele de judecată au pronunțat sentințe în 98 de cauze penale de TFU și 
TC, în privința a 145 de inculpați.  

                                                                                                                                                                Tabelul nr. 1 
                                                     Statistica de aplicare a prevederilor CP, TFU/TC (art.165/art.206 CP) 

 

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 

Numărul 
victimelor 

conform CCTP 

2014 151/24 42/7 34/9 28/9 6/0 238/26 

                                                
3 65 victime ale TFU, 107 copii rămaşi fără însoţitori legali pe teritoriul altor state și 30 de migranți în dificultate  
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2015 151/38 52/24 29/10 27/9 0/0 242/68 

2016 123/28 22/11 48/8 39/8 1/0 197/35 

 
Autoritățile publice au stabilit o colaborare eficientă cu partenerii naționali și internaționali. 

Împreună cu ONG-urile (CI “La Strada”, CNPAC, CIDDC, etc.) și partenerii de implementare 
(Misiunea OSCE în Moldova, Misiunea OIM în Moldova, ICMPD, Fundația elvețiană ”Terre des 
Hommes” în Moldova, etc.) autoritățile au realizat un șir de acțiuni de informare și sensibilizare a 
publicului larg, și-au consolidat capacitățile de a acorda asistență și protecție victimelor și potențialelor 
victime ale TFU. Remarcăm faptul că, deși cele mai multe acțiuni din Planul național au fost realizate, 
o parte din acestea au un caracter continuu și urmează a fi implementate inclusiv în următorii ani, 
pentru a asigura durabilitatea politicilor pe domeniul de referinţă.    

   

II. ANALIZA IMPLEMENTĂRII POLITICII NAŢIONALE DE PREVENIRE ȘI 
COMBATERE A TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE pentru anul 2016 

 
2.1. PREVENIRE 
 
2.1.1. Informarea publicului larg  

 
Transmiterea mesajelor antitrafic publicului larg a fost posibilă prin organizarea unui număr 

impunător de activități (seminare, cursuri de instruire, tabere de vară, lecţii publice, etc.), distribuirea 
materialelor informative despre migrația legală, angajarea sigură în câmpul muncii, precum și serviciile 
de informare, care pot fi accesate atât în țară, cât și peste hotare.  

 
Tabelul nr. 2 

Număr de activităţi de informare şi număr de persoane informate în 2016 
(cu aproximaţie)  

 
Sensibilizare  Numărul de activităţi (seminare, cursuri de instruire, tabere de vară, 

lecţii publice, ore în cadrul instituţiilor de învăţământ) 
 2000 

Numărul de acţiuni cultural artistice (spectacole, expoziţii, recitaluri 
de muzică, concursuri, proiectare de filme etc.) 

144  

Numărul de materiale informative distribuite  
 

65 000 

Numărul de persoane sensibilizate şi informate (elevi, studenţi, 
părinţi, public larg etc.) 

 
360 000 

Publicaţii/   
cercetări  
 
 

 Generalizarea elaborată de către Procuratura Generală privind 
analiza respectării legislaţiei privind prevenirea şi combaterea 
TFU în anul 2015; 

 Raportul de activitate al Centrului pentru combaterea traficului de 
persoane pentru perioada 12 luni ale anului 2015; 

 Raportul comun de evaluare a riscurilor în domeniul combaterii 
criminalității transfrontaliere, a traficului de ființe umane și 
migrației ilegale pentru anul 2015, elaborat de Grupul comun de 
analiză a riscurilor la nivel național; 

 Raportul comun de evaluare a riscurilor în domeniul combaterii 
criminalității transfrontaliere, a TFU și migrației ilegale pentru 
semestrul I 2016, elaborat de Grupul comun de analiză a 
riscurilor la nivel național; 

 Studiul elaborat de CNPAC “Corelaţia dintre abuzul sexual în 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 

copilărie şi comportamentul sexual riscant ulterior”  
 Studiul elaborat de CNPAC ”Evaluarea cadrului normativ-

financiar ce reglementează prestarea serviciilor pentru copiii 
victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării 
şi traficului”; 

 Ghidul elaborat de CNPAC pentru implementarea de către 
specialişti a mecanismului intersectorial de cooperare în cazurile 
de pedeapsă corporală a copiilor „Bătaia părintească înseamnă 
violenţă”.   

 
Marcarea „Săptămânii de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”, 18-24 octombrie 

20164 
La 18 octombrie 2016, pentru al V-lea an consecutiv, a fost marcată „Ziua Europeană de luptă 

împotriva traficului de fiinţe umane”. Cu această ocazie, a fost desfăşurată Campania naţională 
„Săptămâna de luptă împotriva traficului de fiinţe umane”. Autorităţile publice centrale şi locale în 
parteneriat cu organizaţiile non-guvernamentale şi organizaţiile internaţionale au desfăşurat peste 2000 
de activităţi menite să informeze şi să prevină fenomenul TFU în rândul publicului larg și au distribuit 
în localităţile republicii cca 29395 materiale informative.  
 

Desfășurarea Campaniei „Familii fără hotare”5 
Campania a fost lansată la 6 octombrie 2016 de către TdH Moldova în cadrul Proiectului 

„Protecția copilului în contextul migrației părinților” implementat de TdH Moldova, cu sprijinul 
financiar al Ambasadei Olandei. În cadrul evenimentului  organizatorii au oferit publicului larg 
recomandări practice despre menținerea și dezvoltarea unei relații sănătoase și „fără hotare” între 
părinți și copii, înainte și după plecarea părinților în străinătate.  
 

Campania naţională de informare şi comunicare privind consolidarea activităţii de donare 
şi transplant cu sloganul „Am primit un organ şi asta mi-a salvat viaţa!”  

Ministerul Sănătății a lansat Campania în luna ianuarie 2016, cu scopul de a informa şi 
sensibiliza atât populaţia, cât şi instituţiile medicale cu privire la activitatea de donare şi transplant de 
organe. 

 
2.1.2. Consolidarea capacităților specialiștilor  
 
Pe parcursul anului 2016, similar anilor precedenți, o atenție sporită a fost acordată consolidării 

capacității specialiștilor din domeniu. Astfel, în total au fost instruiţi aproximativ 1134 de specialişti, în 
baza diferitor tematici cu privire la prevenirea şi combaterea TFU și domenii conexe. Acestea sunt 
reflectate în diagrama de mai jos: 

Diagrama nr. 4  
Numărul de specialiști instruiți în 2016 (cu aproximație)  

 
                                                
4 http://www.antitrafic.gov.md/public/files/Nota-informativa-Saptamina-Antitrafic-18-24-oct.-2016.pdf  
5 http://tdh-moldova.md/index.php?pag=news&id=649&rid=495&l=ro  
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2.1.3. Reducerea vulnerabilității 
  

Măsurile de prevenire a fenomenului TFU urmează, de asemenea, să se concentreze și asupra 
reducerii vulnerabilității grupurilor expuse riscurilor. În anul 2016 au fost realizate activităţi în acest 
sens, după cum urmează: 

ANOFM a organizat seminare informative, campanii de informare, târguri ale locurilor de 
muncă, inclusiv, târguri on-line: 

 03 – 07.02.2016 ANOFM a organizat tradiţionalul Târg al locurilor de muncă în cadrul celei de 
a XV – a ediţie a Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”. La acest eveniment de carieră au 
venit cu o ofertă de cca 500 locuri de muncă vacante 30 agenţi economici din diferite domenii 
de activitate ale economiei naţionale, în principal, din industria prelucrătoare. Peste 2000 
persoane au avut posibilitatea să se informeze de la angajatori despre cerinţele înaintate 
candidaţilor pentru posturile vacante, aşteptările privind calificarea acestora, condiţiile de 
muncă. Dintre ei, cca 550 persoane au negociat cu angajatorii direct ofertele de muncă 
interesate şi cca 130 candidaţi au fost selectaţi pentru interviul de angajare. 

 27-28.05.2016 s-a desfăşurat a VI-a ediţie a Forului meseriilor/profesiilor, în cadrul căruia 
ANOFM a organizat Târgul locurilor de muncă pentru tineret, la care au participat 35 agenţi 
economici, care au pus la dispoziţia solicitanţilor peste 1300 locuri de muncă vacante. 
Evenimentul a atras 1500 persoane interesate să-şi găsească un loc de muncă. În rezultat, 
angajatorii au discutat cu peste 700 de persoane care au solicitat informaţie despre locurile 
vacante şi au selectat pentru participare la interviul de angajare cca 300 de candidaţi. 

 ANOFM a organizat 3 târguri on-line ale locurilor de muncă la care au participat în total 303 
angajatori care au avut disponibile cca 6800 locuri de muncă. Pe parcursul desfăşurării 
evenimentelor platforma târgului on-line (www.e-angajare.md) a fost accesată de cca 3600 
persoane din peste 70 de ţări. În total au aplicat CV-ul pentru un loc de muncă direct pe 
platforma târgului on-line 182 persoane. 

 în scopul oferirii serviciilor de informare, consiliere şi ghidare în carieră pentru a eficientiza 
procesul de integrare în câmpul muncii a persoanelor, au fost create 3 Centre de Ghidare în 
Carieră în mun. Chişinău, r. Cahul şi r. Soroca. Beneficiarii Centrelor sunt elevii, tinerii şi 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea explorării oportunităţilor pe piaţa 
forţei de muncă, diversităţii profesiilor/meseriilor, evaluarea propriilor aptitudini şi capacităţi 
profesionale, precum şi ghidarea profesională în vederea integrării socio-economice de succes. 
De asemenea, ATOFM pe parcursul anului 2016: 

 au acordat servicii de mediere a muncii la 40153 şomeri. În rezultatul acestor servicii, au fost 
plasaţi în câmpul muncii 19456  şomeri, 

 de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională (691,95 lei lunar) au beneficiat 2828 
şomeri, dintre care cca 77,3% sunt femei. Dintre aceştia, 6 persoane fac parte din categoria 
victimelor TFU. 
Un rol important în asigurarea reducerii vulnerabilității populației îl deține ODIMM, care în 

cadrul Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor: 
 a acordat consultaţii pentru 200 tineri, potenţiali antreprenori sau persoane care recent şi-au 

înregistrat propria afacere; 
  a organizat sesiuni de instruire pentru 176 tineri în 5 localităţi: Ştefan Vodă, Ungheni, Ceadâr-

Lunga, Sângerei şi Chişinău. 
În cadrul Programului PARE 1+1, ODIMM a organizat 10 sesiuni de instruire antreprenorială, 

la care au participat 246 migranţi sau rude de gradul I ale acestora.  
Liniile fierbinți, de asemenea, au rol important în prevenirea TFU, prin oferirea serviciilor de 

consultare a cetăţenilor referitor la procedura angajării peste hotare, călătorii în afara țării, studii peste 
hotare, etc. Pe parcursului anului, la Linia Fierbinte a CCTP (022 25 49 98) au fost recepționate 33 de 
apeluri, care au servit drept temei pentru examinarea ulterioară a materialelor. CI „La Strada” a 
recepționat 34541 apeluri la Linia Fierbinte 080077777, dintre care 33262 apeluri vizează prevenirea 
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TFU. Iar la Serviciul de asistenţă telefonică gratuită pentru copii „Telefonul Copilului” 116 111 au 
fost recepționate 9495 apeluri.  
 

Concluzii: 
- Ministerul Sănătății a organizat Campania naţională de informare şi comunicare privind 

consolidarea activităţii de donare şi transplant cu sloganul „Am primit un organ şi asta mi-a 
salvat viaţa!”, care reprezintă prima Campanie cu această tematică până în prezent;  

- A fost instruit un număr mare de procurori (256) şi judecători (251) la subiectele: protecţia 
drepturilor omului, tehnici de audiere a victimelor/martorilor TFU, drepturile şi protecţia 
victimelor infracţiunilor în cadrul procesului penal etc.; 

- ANOFM a creat 3 Centre de Ghidare în Carieră în mun. Chişinău, r. Cahul şi r. Soroca. 
 
            2.2. PROTECŢIE 
 

2.2.1. Identificarea victimelor 
  
Conform datelor statistice prezentate de către CCTP în anul 2016 au fost identificate 197 victime 

ale TFU (adulte).  
După criteriul gen al victimelor identificate – 95 sunt femei şi 102 sunt bărbaţi. În comparaţie cu 

anul precedent ponderea victimelor femei descrește semnificativ (în 2015 au fost înregistrate 152 femei 
și 89 bărbați). 

Diagrama nr. 5  
             Forma de exploatare a victimelor                    

 
           Sursa: CCTP 

 
Similar anului precedent predomină traficul extern cu 89% (175 victime) față de traficul intern 

înregistrat de 11% (22 victime). Totodată, se atestă o descreştere cu 16% a numărului de victime 
exploatate în exteriorul ţării, față de cel din anul precedent. 

Din perspectiva ţărilor de destinaţie, imaginea de ansamblu a fenomenului de trafic în Republica 
Moldova a suferit careva modificări, ce se datorează în mare parte apariţiei unor noi ţări de destinaţie. 
Principalele ţări de destinaţie (din punctul de vedere al numărului de victime) continuă să fie Federaţia 
Rusă, Turcia, regiunea Ciprul de Nord. Ţările noi de destinaţie înregistrate în anul 2016 comparativ cu 
anul 2015, se referă la: Israel, Azerbaidjan, Austria. 

În perioada de raportare au fost identificate 35 victime ale traficului de copii. Dintre acestea, 25 
victime au fost exploatate sexual, 4 - prin muncă, 5 prin cerșit, iar 1 victimă a fost exploatată prin 
muncă și cerșit. Traficul intern de copii rămâne şi în anul 2016 preponderent, cu 25 de copii identificaţi 
în acest sens, cca 70,5% din numărul total.  
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Diagrama nr. 6 
Dinamica TC prin prisma formei de exploatare  

 

 
Sursa: CCTP 
 
În ce priveşte repartizarea pe genuri: 31 de victime sunt de gen feminin şi 4 victime de gen 

masculin.  
Din punctul de vedere al țărilor de destinație, Federaţia Rusă, Turcia şi Ucraina continuă să fie 

destinaţii clasice, cu câte 2 victime ale TC identificate. Totodată, se evidenţiază şi ţările Europei de 
vest, precum Germania (2 victime), Marea Britanie (1 victimă) şi Spania (1 victimă).  
 

2.2.2. Alocarea resurselor financiare  
 
Sursele de finanţare alocate pentru asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU, pentru anul 

2016 au constituit 44651,19 mii lei şi sunt reflectate în următorul Tabel:  
Tabel nr. 3 

Resurse financiare pentru asistența și  
protecția victimelor și potențialelor victime ale TFU 

 
Tipul de asistenţă/Servicii Mijloace financiare/ Instituţia 

responsabilă de gestionarea 
fondurilor 

Suma aprobată pentru 
anul 2016 

7 Centre de asistenţă şi 
protecţie pentru victime şi 

potenţiale victime TFU 

 
MMPSF și APL 

 
8089,59 mii lei 

2 Centre Maternale cu 
plasament (mun. Bălţi, mun. 

Chişinău) 

 
Ministerul Sănătăţii 

 
36 093,5 mii lei 

Repatriere MMPSF 
 

468,10 mii lei 

TOTAL 44651,19 mii lei 
 

 
Cu toate acestea, procedurile de utilizare a resurselor financiare în anul 2016 nu au fost adaptate 

la natura și contextele de organizare a misiunilor de repatriere, ceea ce a împiedicat deseori folosirea 
resurselor alocate. Dat fiind faptul că, procesul de repatriere, atât pentru adulți, cât și pentru copii, 
necesită adoptarea unor decizii rapide, este dificil organizarea finanțării acestora pentru procurarea 
biletelor, achitarea cheltuielilor pentru deplasările însoțitorilor, precum și argumentarea riscurilor 
pentru mijloacele financiare transferate, dar neutilizate pentru efectuarea procedurilor de repatriere. 
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Totodată, resursele planificate nu au putut fi executate în totalitate, deoarece, prognozarea cazurilor de 
repatriere nu poate fi estimată cu exactitate.  
 

 
2.2.3. Asistenţa și reintegrarea victimelor TFU  

 
Acordarea asistenței corespunzătoare victimelor TFU în conformitate cu standardele 

internaționale, este o recomandare reiterată pe parcursul anilor de către evaluatorii internaționali. În 
acest context, în 2016 au fost întreprinse măsuri în vederea consolidării accesului şi prestării serviciilor 
calitative pentru victimele TFU, în special copii. La 2 iunie 2016 a fost inaugurat Centrul de plasament 
de urgenţă pentru copiii victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, 
care va oferi plasament temporar, de criză sau plasament de lungă durată cu 10 locuri. Prin Ordinul 
MMPSF nr. 201 din 25.10.2016 a fost modificat şi aprobat Regulamentul intern al CAP care include o 
categorie nouă de beneficiari - copii victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării şi exploatării.   

Cu suportul Misiunii OIM în Moldova au fost amenajate 2 camere de audieri (una pentru adulți 
și una pentru copii) în incinta CCTP. Conform Diagramei nr. 3, în cadrul SNR au fost asistate 123 
victime TFU, dintre care 66 femei, 43 bărbaţi, 11 fete şi 3 băieţi. În anul 2016 potrivit datelor MMPSF 
au fost repatriate 26 victime ale TFU (inclusiv copii).  

Conform Hotărârii Parlamentului Nr. 257 din 05.12.2008 privind aprobarea Strategiei SNR, 
punct. 29, implementarea Strategiei s-a finalizat în 2016. Prin urmare, necesitatea instituționalizării 
Unității Naționale de Coordonare în organigrama ministerului, acţiune prevăzută de pct. 27 al Strategiei 
rămâne actuală. Această acţiune nu a fost realizată pe parcursul anilor de implementare și nici pentru 
anul 2017 finanțarea acesteia nu este prevăzută în proiectul Legii bugetului de stat. Până la momentul 
actual UNC este finanţată din surse externe. 

Pe parcursul anului 2016 au absolvit cursurile de formare profesională 2 victime ale TFU. În 
rezultatul absolvirii unui curs gratuit de formare profesională 1 victimă a TFU a fost plasată în câmpul 
muncii.  

Cu suportul Misiunii OIM în Moldova au fost prestate servicii de suport, orientare şi formare 
profesională pentru 7 victime ale TFU în scopul susţinerii procesului de reabilitare şi reintegrare socială 
a acestora. 

Totodată, au fost inițiate și promovate modificări la procedura de repatriere a copiilor și 
adulților (victime ale TFU, traficului ilegal de migranți, precum și a copiilor neînsoțiți) în scopul 
diversificării cheltuielilor din bugetul de stat pentru acoperirea necesităților vitale ale beneficiarilor 
procedurii de repatriere (alimentație, medicamente și îmbrăcăminte), precum și includerea resurselor 
destinate cheltuielilor adresate însoțitorilor din cadrul MAI, MS, MMPSF. Urmare a modificărilor, a 
fost completată lista persoanelor care pot beneficia de procedura de repatriere prin includerea unui nou 
profil de beneficiar „persoană aflată în situație de dificultate”. 

 
Concluzii: 

- în anul 2016 a continuat procesul de consolidare și dezvoltare a serviciilor destinate 
asistenței și protecției potențialelor și victimelor TFU, inclusiv copii; 

- lipsesc serviciile specializate pentru victime bărbaţi (în 2016 au fost asistați 43 de bărbaţi în 
cadrul serviciilor disponibile). 

 
 

2.3. PEDEPSIRE 
 

2.3.1. Reforme în cadrul instituțional 
 

Începând cu 1 august 2016, Procuratura Generală a fost reorganizată în conformitate cu 
prevederile Legii nr.122 din 22.07.2014 pentru aprobarea Concepţiei de reformă a Procuraturii, Legii 
nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, Legii nr. 152 din 01.07.2016 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative şi Legii nr.159 din 07.07.2016 cu privire la procuraturile 
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specializate. În rezultatul reformei, competenţa de conducere şi exercitare a urmăririi penale pe cazurile 
de TFU mai complexe şi comise de grupuri criminale organizate, a fost atribuită Procuraturii pentru 
Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cazuri Speciale din cadrul Procuraturii Generale. 

Totodată, în cazurile de TFU mai puţin complicate, atribuţiile de conducere şi exercitare a 
urmăririi penale au fost menţinute în competenţa procuraturilor teritoriale.  

Concomitent, pentru a unifica practica aplicării legislaţiei în domeniul combaterii TFU, și 
pentru a asigura o interacţiune eficientă cu alte instituţii în promovarea politicilor antitrafic în cadrul 
Procuraturii Generale activează o secţie specializată - Secţia combaterea traficului de fiinţe umane.  
  

2.3.2. Activitatea de investigaţie şi urmărire penală 
 
În domeniul pedepsirii traficanţilor de persoane, s-a constatat, că în anul 2016 au fost 

înregistrate în total pe ţară - 151 infracţiuni, ce se referă la categoria TFU, dintre care:  
- trafic de fiinţe umane – 123 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 151); 
- trafic de copii – 28 infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent - 38). 

 
Diagrama nr. 7 

Numărul de infracțiuni înregistrate în anul 2016 comparativ cu 2015 
 

 
 

În decursul anului 2016, 33 cauze penale au fost terminate cu rechizitoriu şi expediate în 
instanţele de judecată pentru examinare în fond dintre care: 

- 22 cauze penale se referă la infracţiunea de trafic de fiinţe umane (în perioada analogică a 
anului precedent 52) ; 

- 11 cauze se referă la infracţiunea de trafic de copii (în perioada analogică a anului precedent 
24). 
 

Diagrama nr. 8 
Numărul cauzelor penale expediate în instanța de judecată 
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  Fiind analizată practica judiciară pe parcursul anului 2016 în domeniul judecării cauzelor 
penale cu privire la infracţiunile de TFU, a fost constată următoarea stare de fapt. 

În perioada de referinţă instanţele de judecată au finisat examinarea a 38 cauze penale din 
categoria TFU, în privinţa a 56 inculpaţi, dintre care:  

- 32 cauze penale privind traficul de fiinţe umane în privinţa a 48 inculpaţi (în anul 2015 – 21 
cauze/29 persoane); 

- 6 cauze penale privind traficul de copii în privinţa a 8 persoane (în anul 2015 – 5 cauze/10 
persoane);  

Dinamica comparativă a numărului de sentinţe pronunţate de către instanţele de judecată în anul 
2015 şi anul 2016 cu privire la cauzele ce sunt atribuite la categoria celor de TFU este redată în 
diagrama ce urmează: 

 
Diagrama nr. 9 

Numărul sentințelor pronunțate de către instanțele de judecată 
 

  
Referindu-ne la categoriile de pedepse aplicate de către instanţele de judecată se poate constata 

că, din cele 48 persoane în privinţa cărora au fost pronunţate sentinţe:  
- 39 persoane au fost condamnate, fiind aplicată pedeapsa cu închisoarea, pentru comiterea 

traficului de fiinţe umane, 
- 8 persoane au fost condamnate, fiind aplicată pedeapsa cu închisoarea, pentru comiterea 

infracţiunii de trafic de copii, 
- faţă de 1 persoană, care a comis trafic de fiinţe umane a fost aplicată pedeapsa închisorii cu 

suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 
Totodată, în cadrul examinării cauzelor penale de TFU de către instanţele de judecată, s-au 

atestat deficiențe în respectarea drepturilor victimelor TFU, în vederea evitării revictimizării acestora. 
Asemenea cazuri evidenţiază necesitatea complementării programelor didactice şi a planurilor de 
învățământ pentru cursurile de formare a judecătorilor cu subiecte specifice ce se referă la tehnici de 
audiere a victimelor TFU (adulţi şi minori), focusate pe cazuri practice prin prisma respectării 
drepturilor omului şi protecţia victimei.  

 
2.3.3. Sancţionarea persoanelor juridice 

 
 În anul 2016 Camera de Licenţiere a întreprins următoarele acţiuni de competenţă: 
 
     Pentru activitatea legată de plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în 
străinătate: 
 - 19 licenţe suspendate (temeiul juridic: art. 21 alin. (2) lit. h), i), j) al Legii nr. 180-XVI din 
10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă, art. 20 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător „cererea titularului de licenţă 
privind suspendarea acesteia”); 
 - 15 licenţe retrase (temeiul juridic: art. 21 alin. (2) lit. a), e), f) al Legii nr. 451-XV din 
30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător). 
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 Pentru activitatea de turism: 
 - 6 licenţe suspendate (temeiul juridic: art. 20 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător „cererea titularului de licenţă 
privind suspendarea acesteia”, art. 14 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 352-XV din 24.11.2006 cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova); 
 - 17 licenţe retrase (temeiul juridic: art. 21 alin. (2) lit. e) al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, art. 21 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 
451-XV din 30.07.2001 „cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia”, art. 14 alin. (1) lit. 
d) şi i) al Legii nr. 352-XV din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice 
în Republica Moldova).  
  
  

    2.3.4. Sechestrarea şi confiscarea bunurilor traficanţilor 
 
Analiza urmăririi penale şi a examinării cazurilor de TFU în anul 2016, relevă o poziţie activă a 

procurorilor în vederea efectuării investigaţiilor financiare paralele, sechestrării bunurilor utilizate la 
săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni în vederea  confiscării ulterioare în beneficiul 
statului. 
  În perioada de referință, pe cazurile de TFU și infracțiuni conexe acestora a fost aplicat 
sechestru față de 2 autoturisme, o casă de locuit, bani în sumă de 54813 lei.  
 La pronunțarea sentințelor pe aceleași categorii de infracțiuni, instanțele de judecată au dispus 
confiscarea specială a 4 telefoane mobile, a unei tablete, 23 monitoare, 16 procesoare,14 blocuri de 
sistem, 13 camere web, 15 dispozitive de iluminare, 4 dispozitive de stocare a informației și a banilor în 
sumă de 80400 lei. 

 
 
 2.3.5. Recuperarea prejudiciului cauzat victimelor traficului de fiinţe umane 

 
Cu privire la acţiunile întreprinse în vederea efectuării compensării victimelor TFU se relevă 

următoarele.  
Pe parcursul anului 2016, au fost înregistrate 3 cazuri, în care instanţele judecătoreşti, odată cu 

latura penală prin sentinţă s-au pronunţat şi asupra laturii civile, încasându-se de la traficanţi sume 
concrete de bani. În două cazuri în care victimele au fost exploatate prin cerșit, instanțele de judecată au 
dispus încasarea de la inculpați a câte 30000 MDL. Într-un alt caz în care victima a fost exploatată 
sexual, instanța de judecată a dispus încasarea de la inculpat 15000 MDL în beneficiul victimei. 

Totodată, odată cu adoptarea Legii nr. 137 din 29.07.2016, până la intrarea în vigoare 
(01.01.2018) a Secțiunii referitoare la compensație financiară, autoritățile publice competente vor crea 
mecanismul de acordare a compensaţiei financiare, iar întru implementarea ulterioară a acestuia, a fost 
chiar prevăzută în Lege, completarea statului de personal al Ministerului Justiţiei cu o unitate. 

 
Concluzii:    

      -    se atestă o descreștere cu cca 20% a numărului infracțiunilor de TFU înregistrate față de cele din 
2015;  

- se atestă o creștere cu cca 30 % a numărului cauzelor finisate cu sentință, față de cele din 2015, 
fapt ce se datorează sporirii responsabilității procurorilor și judecătorilor la respectarea 
termenelor rezonabile de examinare a cauzelor de TFU; 

- în perioada de raport a fost monitorizată activitatea agenților economici legată de plasarea în 
câmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate; 

- de către procurori au fost întreprinse măsuri în vederea sechestrării și confiscării bunurilor 
traficanților; 

- se atestă o sporire a numărului de sentințe prin care au fost admise acțiunile civile ale părților 
vătămate, cu încasarea despăgubirilor în vederea reparării pagubei. 
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2.4. PARTENERIAT 
 
2.4.1. Parteneriat transnaţional 

 
Pe parcursul anului 2016, reprezentanţii Misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ai 

Republicii Moldova au avut peste 70 de întrevederi cu autorităţile abilitate în ţările de destinaţie în 
scopul facilitării identificării potenţialelor victime ale TFU din rândul imigranţilor ilegali şi a minorilor 
neînsoţiţi înainte de repatriere. 

În acest sens, au fost organizate mai multe consultări în domeniul consular, dintre care sunt de 
menţionat6: consultările moldo-ucrainene în domeniul consular (24 februarie 2016, Chişinău), 
consultările moldo-italiene în domeniul consular (17 martie 2016, Chişinău), consultările moldo-turce 
în domeniul consular (6 septembrie 2016, Ankara), partea emirateză, ca şi în anii precedenţi (2012-
2016), nu a dat curs solicitării Republicii Moldova de a organiza consultări consulare în anul 2016.  
 

2.4.2. Operaţiuni şi cooperare juridică internaţională 
În perioada anului 2016, CCTP a cooperat cu: 

 Organele de drept din Statul Kuweit, prin intermediul cărora a fost posibilă identificarea unei 
potenţiale victime a TFU cu repatrierea acesteia în Republica Moldova; 

 Organele de drept din Spania, prin intermediul ofiţerului de legătură ataşat al Spaniei la 
Bucureşti şi CCPI au colaborat şi reţinut în flagrant un cetăţean al României în timp ce 
transporta o persoană în Spania pentru exploatare sexuală;  

 Organele de drept din Germania, prin intermediul ofiţerului de legătură, ataşat al Ambasadei 
Germaniei la Bucureşti şi CCPI au colaborat şi efectuat schimb de informaţii. În baza 
informaţiilor prezentate de către organele de drept din Republica Moldova, autorităţile din 
Germania efectuează investigaţii paralele în cadrul unei cauze penale pornite pe infracţiunea de 
TFU; 

 Organele de drept din Austria, prin intermediul cărora a fost identificată şi localizată o victimă a 
TFU în scop de exploatare sexuală, cu repatrierea în Republica Moldova. 

 Organele de poliție din Franţa, prin intermediul BNC Interpol, în vederea stabilirii unor 
informaţii despre mijloacele de transport a patru suspecţi, implicați în organizarea transportării 
în Franţa a 5 victime din Republica Moldova, unde creându-le o datorie artificială le-a impus să 
presteze servicii sexuale contra plată. 

 Ambasada Israel în Federaţia Rusă, or. Moscova, prin intermediul ofiţerului de legătură al 
poliţiei statului Israel, în baza căreia a fost acumulată informaţia de interes operativ în 
documentarea unei grupări specializate în organizarea TFU în scop de exploatare prin muncă a 
cetăţenilor Republicii Moldova în statul Israel. 

 Ofiţerul de legătură al Ambasadei Germaniei la Bucureşti, urmare a căreia au fost identificate 
persoanele suspectate în proxenetism internaţional şi abonaţii telefoanelor din Germania 
utilizate în activitatea infracţională, cu iniţierea procedurii creării echipelor comune de 
investigaţii. 
Procuratura Generală a înaintat autorităţilor competente ale altor state 7 cereri de comisii 

rogatorii pe cauze penale ce se referă la infracţiunile prevăzute de art. 165 Cod penal şi art. 206 Cod 
penal, dintre care: 5 cereri au fost expediate autorităţilor competente ale Rusiei, 1-Cambodgiei, 1- 
Portugaliei. Din numărul total de cereri: 4 au fost executate, iar în 3 cazuri răspunsuri nu au parvenit. 
Totodată, pe parcursul anului 2016 în adresa Procuraturii Generale au parvenit pentru executare 2 cereri 
de comisii rogatorii pe cauze penale ce se referă la infracţiunile prevăzute de art.165 Cod penal şi 
art.206 Cod penal, dintre care o cerere a parvenit din partea organelor de drept ale Federaţiei Ruse și o 
cerere din partea Belgiei.  

                                                
6 Detalii a se vedea în Anexa nr. 1 la prezentul Raport  
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De asemenea, Ministerul Justiției a examinat şi executat o cerere de asistenţă juridică 
parvenită de la autorităţile competente din Turcia și a expediat o cerere de asistenţă juridică Federaţiei 
Ruse.  
 

2.4.3. Parteneriat național  
 

Pe parcursul anului 2016 autoritățile publice în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale și 
internaționale au realizat un șir de activități ce au avut ca scop prevenirea fenomenului TFU, asistența 
și protecția victimelor TFU. Suportul acordat de către parteneri în realizarea Planului de acțiuni este 
reflectat prin Diagrama nr. 8. 

În vederea asigurării continuării bunelor relații și sprijinului reciproc în combaterea TFU, la 28 
decembrie 2016, CCTP și CAP au semnat un acord privind realizarea și implementarea activităților ce 
țin de protecția și promovarea drepturilor omului și a drepturilor victimelor TFU. 

De asemenea, un accent sporit a fost pus pe consolidarea parteneriatelor cu ONG-urile de la 
nivel local prin intermediul a 3 ateliere de lucru privind consolidarea capacităţilor specialiştilor din 
domeniu din cadrul APL şi ONG-uri locale de atragere a resurselor financiare pentru dezvoltarea 
serviciilor sociale destinate victimelor TFU în cadrul SNR. La ateliere au participat secretarii CT şi 
reprezentanţii ONG-urilor locale. 
 

Diagrama nr. 10 
Acțiunile din cadrul Planului național realizate cu suportul partenerilor 

 
 

Concluzii: 
- au fost întreprinse acțiuni în vederea consolidării parteneriatelor cu ONG-urile de la nivel 

local; 
- persistă deficiențe în cooperarea specialiştilor instituțiilor publice naţionale cu specialiştii 

din instituţiile similare ale altor state; 
- cererile de comisii rogatorii se execută anevoios, ceea ce tergiversează sau face imposibilă 

examinarea cazurilor de TFU cu caracter transnațional. 
 

III. RECOMANDĂRI 
 

Reieșind din activitățile realizate, pentru anul 2017 se recomandă: 
 

 Instruirea specialiștilor relevanți în aplicarea prevederilor Legii nr. 137 din 29.07.2016 cu 
privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor;  

 Instruirea specialiştilor din cadrul instituţiilor organelor de drept, conform necesităţilor şi 
tendinţelor noi din domeniu şi prin prisma respectării drepturilor victimelor TFU în procesul 
investigării și examinării cauzelor de TFU; 

 Instruirea specialiştilor din cadrul EMT; 
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 Instruirea lucrătorilor medicali privind identificarea şi prevenirea potențialelor cazuri de 
TFU în scopul prelevării de organe; 

 Consolidarea mecanismelor de monitorizare a agențiilor private de angajare a cetățenilor în 
câmpul muncii peste hotarele țării, inclusiv a elevilor și studenților prin schimburi de 
experiență; 

 Conlucrarea cu sectorul agricol, inclusiv crescătorii de ovine şi caprine, în vederea 
prevenirii exploatării prin muncă în interiorul țării a cetățenilor; 

 Instituționalizarea Unității Naționale de Coordonare de către MMPSF prin 
completarea/modificarea statului de personal; 

 Consolidarea activităţii Comisiilor teritoriale şi EMT pe segmentul planificării și 
consolidării parteneriatului la nivel local, schimburile de bune practici și atragerea de 
fonduri suplimentare; 

 Îmbunătăţirea mecanismului de repatriere (adulți/copii) și a celui financiar; 
 Asigurarea mecanismului de finanțare pentru serviciile sociale specializate; 
 Realizarea acțiunilor de informare a publicului larg în prevenirea fenomenului, în special, cu 

privire la angajarea legală și sigură în câmpul muncii, atât în țară cât și peste hotare. 
 


