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ABREVIERI
AMT – Asociaţie Medicală Teritorială
CI „La Strada” - Asociaţia Obştească Centrul Internaţional „La Strada”
APC – Autorităţi Publice Centrale
APL – Autorităţi Publice Locale
CA - Comunitatea Antitrafic
CAP – Centrul pentru asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor
victime ale traficului de fiinţe umane, Chişinău.
CNA – Centrul Naţional Anticorupţie
CCTP – Centrul de combatere a traficului de persoane
CN CTFU – Comitetul naţional pentru combaterea traficului de fiinţe
CNPDC - Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului
CCODPG – Consiliul Coordonator al organelor de drept de pe lîngă
Procurorul General
CIDDC – ONG Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile
Copilului
CNPAC – ONG Centrul naţional de prevenire a abuzului faţă de copii
CP – Cod Penal
CT – Comisie teritorială pentru combaterea TFU
EMD – Echipe Multidisciplinare
GRETA - Grupul de experţi independenţi privind combaterea traficului de
persoane (GRETA) din cadrul Consiliului Europei
ICMP – Centrul Internaţional pentru Migraţie şi Dezvoltare a Politicilor
INJ – Institutul Naţional de Justiţie
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
MdM – Medicine du Monde
MEc – Ministerul Economiei
MEd – Ministerul Educaţiei
MJ – Ministerul Justiţiei
MMPSF – Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei
MS – Ministerul Sănătăţii
MTIC – Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
OI – Organizaţii Internaţionale
OIM - Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie
ONG – Organizaţii Neguvernamentale
OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
PG – Procuratura Generală
SIS – Serviciul Informaţii şi Securitate
SNR – Sistemul Naţional de Referire
SP – Secretariatul permanent al CN CTFU
TdH – Reprezentanţa din RM a Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes”
Lausanne
TFU – Trafic de Fiinţe Umane
VTFU – victima TFU
UNICEF - Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
3

CUVÂNT ÎNAINTE
Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane continuă să fie o
prioritate pentru Guvernul Republicii Moldova, acest fapt fiind exprimat prin
politicile naţionale şi angajamentele faţă de rigorile internaţionale. Organismele
europene şi cele internaţionale, care evaluează permanent eforturile statelor în
domeniul antitrafic, au apreciat progresele înregistrate de Republica Moldova în
2012, iar menţinerea pe nivelul 2 (Tier 2), în clasamentul Raportului privind
traficul de persoane al Departamentului de Stat al SUA confirmă faptul că Moldova
depune eforturi semnificative în vederea descurajării fenomenului TFU.
Recomandările rapoartelor internaţionale sunt considerate puncte de reper în
vederea îmbunătăţirii politicilor naţionale antitrafic. Din acest motiv,
recomandările respective au fost formulate ca probleme necesare de soluţionat,
fiind incluse în Planul naţional pentru prevenirea şi combaterea TFU pentru anii
2012-2013. Orientarea comunităţii antitrafic asupra recomandărilor respective a
propulsat procesul decizional, fiind iniţiate mai multe activităţi printre care:
colectarea şi armonizarea datelor statistice, consolidarea cadrului instituţional şi
legislativ, sensibilizarea autorităţilor naţionale cu privire la dreptul victimelor TFU
de a solicita compensaţie garantată de stat, îmbunătăţirea procesului de identificare
a victimelor TFU prin consolidarea capacităţilor actorilor antitrafic, etc.
Raportul naţional evidenţiază succesele înregistrate de ţara noastră, de
exemplu: revitalizarea Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU, consolidarea
SP al CN CTFU, majorarea numărului activităţilor de prevenire, apariţia noilor
măsuri de protecţie a copiilor victime, care au fost posibile datorită colaborării
ONG-urilor cu reprezentanţii organelor de drept, valorificarea la maxim a
investigaţiilor pe cazurile de TFU în scop de exploatare prin muncă, etc.
Scopul Raportului este de a reflecta eforturile comunităţii antitrafic din
Republica Moldova, întreprinse în anul 2012 la nivel naţional şi local şi de a
produce Recomandările de rigoare pentru o mai bună ghidare a autorităţilor de
resort în procesul de perfecţionare a politicilor de prevenire şi combatere a TFU.
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METODOLOGIA ELABORĂRII RAPORTULUI
Elaborarea Raportului naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU
pentru anul 2012 (în continuare Raport) reiese din prevederile legale1 şi atribuţiile
CN CTFU şi a SP.
Pentru elaborarea capitolelor şi anexelor la Raportul naţional au fost utilizate
metode/instrumente diferite, şi anume:
- 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 divizate în Planul naţional de
prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-20132;
 informaţii adiţionale, privind realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a
TFU, suplimentar Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru
2012-2013;
- colectarea informaţiilor secundare obţinute în baza:
 rezultatelor şedinţelor bilaterale şi multilaterale cu actorii antitrafic;
 rapoartelor asupra meselor rotunde naţionale şi internaţionale;
 statistica obţinută de Secretariatul Permanent;
 Rapoartelor internaţionale de evaluare.
Raportul naţional este alcătuit din 5 capitole şi 3 anexe:
Capitol 1. Activitatea Comitetului naţional pentru combaterea TFU
Pentru elaborarea capitolului 1 au fost utilizate procesele-verbale (întocmite de
SP) ale şedinţelor tematice ale CN CTFU, Grupului Coordonator de lucru al SP.
Capitol 2.Interpretarea datelor statistice şi factorii de influenţă a fenomenului
TFU
În vederea deţinerii unor date statistice corelate la nivel naţional, care să
permită crearea unei imagini concludente asupra fenomenului TFU şi considerînd
recomandările internaţionale3, SP cu suportul OIM Moldova4, a iniţiat procedura de
armonizare a datelor, care vine să fortifice atribuţia SP de a colecta date aşa cum
prevede punctul 9 prim din Hotărîrea Guvernului nr. 472 din 26 martie 20085. În acest
sens, au fost elaborate şi pilotate 6 formulare6. Trei formulare cuprind toate etapele
procesului penal şi datele statistice au fost furnizate de către Procuratura Generală7,
care depune eforturi maxime în vederea completării calitative a formularelor
respective. MAI (CCTP) şi MMPSF au oferit informaţii cu privire la victimele TFU
în baza a 2 formulare, iar MJ (Departamentul Instituţii Penitenciare) a oferit
informaţie despre persoanele care îşi ispăşesc pedeapsa pentru comiterea TFU în baza

1

Art. 8, alin. (4) din Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea TFU
Aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 559 din 31.07.2012
3
Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by the Republic of
Moldova (GRETA Report), pag. 19, Strasbourg, 22 February 2012
- Trafficking in Persons Report, U.S. Departmant of State Publication, June 2012
4
Resurse financiare oferite de Biroul pentru Afaceri Internationale în domeniul Combaterii Drogurilor si Aplicarii Legii din cadrul Departamentului
de Stat al SUA
5
„Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea TFU şi a Regulamentului Comitetului naţional”.
6
Program computerizat (http://www.un.md/tenders/2012/11_IOM/index.shtml)
7
Secţia combaterea TFU din cadrul PG
2
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unui formular. Datele formularelor sunt stocate într-un program computerizat
multifuncţional, utilizînd informaţia după necesitate.
În pofida deficienţelor încă existente acest exerciţiu s-a dovedit a fi util iar
continuitatea acestuia se impune drept obligatorie, deoarece datele furnizate de către
participanţi servesc punct de reper în procesul de raportare.
Capitol 3. Intervenţia subiecţilor antitrafic.
A fost utilizată informaţia primară şi datele din Anexa 1 a Raportului naţional.
Capitol 4. Activitatea Comisiilor teritoriale de combatere a TFU (sumar).
A fost utilizată analiza secundară şi interpretarea datelor din Anexa 2 la
Raportul naţional.
Capitolul 5. Concluzii şi recomandări
Concluziile şi recomandările au fost elaborate în baza analizei informaţiei
utilizată în raport.
Anexa 1 reflectă progresul implementării Planului naţional şi realizările
adiţionale. Informaţia a fost colectată prin intermediul unei fişe de raportare
pentru monitorizarea Planului naţional, care include:
 informaţii privind realizarea acţiunilor conform responsabilităţilor divizate în
Planul naţional;
 informaţii adiţionale privind realizarea acţiunilor adiţionale Planului naţional.
Fişa standard a fost distribuită către actorii antitrafic, responsabili pentru
îndeplinirea Planului naţional şi parteneri din ONG şi OI. În total au fost prelucrate
21 feşe (17 - APC, 3 - ONG şi 1- OI).
Necesitatea includerii anexei respective în cadrul Raportului rezidă în atribuţia
CN CTFU de a evalua şi monitoriza periodic procesul de realizare a Planului naţional
şi de a informa Guvernul şi societatea despre rezultatele obţinute. Documentul
conţine informaţia detaliată despre implementarea activităţilor încadrate în Planului
naţional, precum şi acţiunile realizate adiţional la planul dat, întreprinse de APC şi
partenerii activi în domeniu.
Anexa 2 are scopul de a evalua activitatea CT de combatere a TFU, ori acestea
monitorizează şi evaluează periodic activităţile de prevenire şi combatere a TFU
realizate de organele statale în teritoriu. Ulterior CT informează Comitetul naţional şi
înaintează propuneri pentru eficientizarea acestor activităţi8
Informaţia a fost colectată prin distribuirea fişei de raportare, elaborată de către
SP pentru monitorizarea activităţii CT de combatere a TFU ( în total au fost
prelucrate 31 materiale, dintre care 14 fişe şi 17 informaţii conform realizărilor).
Documentul conţine date despre monitorizarea şi evaluarea activităţilor de prevenire
şi combatere a TFU realizate de APL şi ONG-uri la nivel local.
Anexa 3 reflectă cadrul instituţional de prevenire şi combatere a TFU.

8

Punct 10, e), din Hotărârea Guvernului Nr. 234 din 29.02.2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea
TFU
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CAPITOLUL I

Activitatea Comitetului naţional pentru combaterea TFU
1.1 Retrospectivă
1.1 Retrospectivă
La nivel naţional, coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a TFU,
de cooperare a APC, APL cu OI, cu alte instituţii şi cu reprezentanţii societăţii civile
se realizează de către CN CTFU. Avînd în vedere prevederile normelor legale9, este
necesar de menţionat că pe parcursul perioadei de raportare, CN CTFU s-a întrunit în
2 şedinţe ordinare. O altă şedinţă, a fost prezidată de către preşedintele şi cei doi
vicepreşedinţi ai CN CTFU şi a fost organizată cu preşedinţii CT. Şedinţa respectivă
a urmărit scopul stabilirii relaţiilor de parteneriat şi cooperare între APL cu APC, OI
şi ONG. În cadrul acestor şedinţe au fost abordate cele mai esenţiale subiecte din
domeniul luptei împotriva TFU, fiecare şedinţă contribuind la consolidarea
solidarităţii dintre parteneri şi subliniind principalele direcţii de activitate pentru
2012. Astfel, pe parcursul anului 2012 CN CTFU a realizat următoarele activităţi:
 A aprobat:
- Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU în Republica
Moldova pentru anul 2011;
- Raportul de monitorizare a procesului de implementare a Strategiei SNR
pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale TFU
pe perioada anului 2011;
- Planul de acţiuni cu privire la priorităţile SP pentru perioada de activitate
a anului 2012;
- Proiectul Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii
2012-2013.
 A luat act de Recomandările Raportului GRETA pentru Republica Moldova
 A stabilit priorităţile Guvernului pentru îmbunătăţirea calităţii politicilor de
prevenire şi combatere a TFU şi anume prin:
- investigarea, urmărirea, şi condamnarea infractorilor şi în special a
oficialilor de stat (conform art. 123, Cod penal), implicaţi în TFU şi alte
crime conexe;
- consolidarea Secţiei combatere a traficului de fiinţe umane a PG prin
creşterea numărului de personal, întru ridicarea calităţii aplicării legii;
- modificarea şi completarea cadrului legal, conform rigorilor internaţionale;
- revitalizarea/consolidarea CT;
- consolidarea SNR;
- consolidarea parteneriatului strategic în domeniu.
 A coordonat şi facilitat procedura de selectare a experţilor naţionali şi
înaintarea candidaturilor acestora pe următoarea perioadă de activitate a
grupului GRETA10.

9

art.8 (8) din Legea nr. 241-XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterii traficului de fiinţe umane

10

La data de 12-13 noiembrie 2012, Comitetul Părţilor a decis selectarea reprezentantului Republicii Moldova în Grupul de experţi
GRETA (http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp)
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 A prioritizat realizarea studiului privind posibilitatea creării unui fond de
compensare a victimelor TFU, etc.
Una din cea mai importantă realizare obţinută de întreaga comunitate antitrafic
pe parcursul anului 2012 a fost consolidarea eforturilor exprimate printr-un plan
complex de activităţi, aprobat de Guvern.
1.2 Planul naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013
În scopul executării art. 7 al Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind
prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2005, nr.164-167, art.812), în 2012 SP al CN CTFU a iniţiat şi coordonat
procesul de elaborare a Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii
2012-2013. Angajamentele Guvernului Republicii Moldova de a preveni şi combate
TFU generează necesitatea perfecţionării continue a politicilor naţionale în acest
domeniu. În acest sens, Planul naţional 2012-2013 se deosebeşte semnificativ de
planurile anterioare, avînd structura şi conţinutul modificate în corespundere cu
standardele internaţionale.11 Planul descrie problemele existente, identifică scopurile
şi obiectivele problemelor vizate, defineşte activităţile de soluţionare a acestor
probleme prin prisma respectării drepturilor omului, avînd drept reper evaluările
naţionale şi internaţionale12.
Întru respectarea condiţiilor tehnico-legale de aprobare a actelor legislative a
fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional
de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013, modificarea şi completarea
unei hotărâri de Guvern, care a fost aprobat în cadrul şedinţei Guvernului.13
Elaborarea Planului naţional a fost susţinut financiar de Departamentul de Stat al
SUA şi Guvernul Regatului Danez, prin expertiza CI La Strada şi asistenţa tehnică
acordată de OIM Moldova.
Planul naţional 2012-2013 cuprinde 102 activităţi axate pe abordarea celor 4
„P” (prevenire, pedepsire, protecţie, parteneriat) şi conţine 3 anexe care completează
tabloul unui document naţional, fiind elaborat într-un proces participativ. Justificarea
unei astfel de abordări rezidă în necesitatea utilizării răspunsului interdisciplinar şi
multisectorial la provocările impuse de complexitatea fenomenului TFU. Mai mult
decît atît, abordarea sistemică generează un grad de durabilitate intenţiilor exprimate
de către participanţi. În acest sens PG, MAI, MMPSF, MAEIE, MJ, MTIC, SIS,
MEd, ME (Organizaţia de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii), Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional Anticorupţie, Consiliul Superior al
Magistraturii, MS, INJ, MF, MTS, MC, Agentia Turismului, împreună cu
Reprezentanţa OIM în Moldova, Reprezentanţa OSCE în Moldova, CI La Strada,
ONG Terre des Hommes, ONG CNPAC, ONG CIDDC, ONG “Every Child”,
Fundaţia “Lumos”, UNICEF, MdM, au participat alături de SP la fiecare etapă de
elaborare, promovare, implementare şi monitorizare a Planului naţional.
11

„Guidelines for Development and Implementation of a Comprehensive National Anti-Trafficking Response”, International Centre
for Migration Policy Development, Vienna, 2006
12
- Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by
the Republic of Moldova, GRETA, Strasbourg, 22 February 2012; Report by OSCE Special Representative and Co-ordinator for
Combating Trafficking in Human Beings, following her visit to the Republic of Moldova, 31 October – 3 November 2011; 2012
Trafficking in Persons Report, U.S Department of State, June 2012, etc.
13
Hotărîre de Guvern nr. 559 din 31.07.2012 (Monitorul Oficial nr.165/616 din 07.08.2012) cu privire la aprobarea Planului naţional
de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, modificarea şi completarea unei hotărîri de Guvern.
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1.3 Monitorizarea Planului naţional
Obiectivul prioritar al CN CTFU este de a monitoriza şi evalua implementarea
Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU, prezentînd anual, Guvernului
raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU.14
Realizarea celor 102 activităţi ale Planului naţional 2012-2013 sunt divizate pe
diferite segmente de timp. Primul compartiment se referă în exclusivitate la anul 2012
şi cuprinde 38 de activităţi. Alte 50 de activităţi, fiind de o complexitate mai mare, au
un termen de realizare de lungă durată, extinzîndu-se pe anii 2012-2013, iar
realizarea a 14 activităţi urmează a fi monitorizate în perioada anului 2013.
Procesul de monitorizare condus de SP cuprinde primul şi al doilea segment de
timp, unde succesul sau insuccesul realizărilor vor fi bifate prin calificativele:
realizat, realizat parţial, nerealizat. O interpretare amănunţită a progreselor de
implementare a Planului naţional se regăsesc în Anexa 1 a prezentului raport.
De menţionat, că în condiţii ideale acumulările cantitative ale activităţilor
„realizate” ar trebui să fie echivalente cu unele salturi calitative obţinute pe segment.
În acest sens evaluarea calitativă a politicilor naţionale este imperativă, iar la moment
fundamentul metodologic de evaluare se află doar la etapa de dezvoltare, de aceea
autorii raportului cu suportul unui expert naţional au iniţiat elaborarea unei
metodologii ce va dezvolta indicatori calitativi de evaluare. Indicatorii respectivi vor
duce la interpretarea relaţiei de cauzalitate dintre realizarea unor activităţi din Plan şi
interacţiunea acestora asupra dinamicii fenomenului la nivel naţional.
La moment, procesul de monitorizare a Planului naţional a scos în evidenţă
faptul că din 38 de activităţi ce urmau a fi realizate exclusiv în 2012 au fost realizate
27 iar o activitate a fost parţial realizată. Din cele 50 de activităţi a căror termen de
realizare este 2012-2013 au fost realizate 37. În privinţa realizării altor 14 activităţi,
SP urmează să se pronunţe în Raportul naţional 2013. De menţionat, că din numărul
total de activităţi (38) în 2012 doar 2 au fost considerate irelevante.
S-a putut observa că intenţia de extindere a limitelor de realizare a activităţilor
pe ambele segmente de timp este una contra-productivă în sensul în care prioritizarea
activităţilor este influenţată de existenţa alternativei de a renunţa la o activitate în
folosul altei sarcini prestabilite. Astfel, din activităţile parţial realizate, 13 se referă la
segmentul de timp 2012-2013.
Activităţile nerealizate în 2012 (8) au fost transferate în 2013, acest fapt
reieşind din comentariile APC responsabile de neîndeplinirea obligaţiilor asumate în
plan, prin care şi-au exprimat angajamentul de a le elimina prioritar în segmentul
următor de timp. Abordarea respectivă nu poate fi încurajată, însă aceasta reprezintă
o alternativă necesară.

14

Punct. 4 H.G. nr. 559 din 31.07.2012 cu privire la aprobarea Planului naţional de prevenire şi combatere a traficului
de fiinţe umane pentru anii 2012-2013, Monitorul Oficial nr.165/616 din 07.08.2012
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CAPITOLUL II

Interpretarea datelor statistice şi factorii de influenţă a
fenomenului TFU
2.1 Interpretarea datelor statistice şi factorii de influenţă a fenomenului TFU
Statistica organelor de drept, privind numărul crimelor înregistrate sau
condamnările pe cazurile de TFU/TC, şi a instituţiilor protecţiei sociale reflectă
activitatea structurilor respective, spiritul lor de iniţiativă, şi nu direct dinamica
fenomenului. Tabelul de mai jos conţine indicatori statistici furnizaţi de către MAI,
PG, MJ, MMPSF şi OIM, indicatori care exprimă situaţia de fapt la o anumită
perioadă de timp.
Statistica organelor de drept, a MMPSF şi OIM
TFU/TC (art.165/art.206)
Anul

Crime
înregistrate

Expediate în
judecată

Condamnări
(pe persoana)

Persoane
condamnate
la închisoare

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

245/59
245/43
215/31
185/21
140/21
111/24
151/20

141/52
150/26
96/12
102/11
45/10
45/14
60/5

62/7
52/7
63/5
64/4
48/5
35/2
21/10

67
51
58
43/6
31
7/1
13/9

Executare
cu
suspendare

datele lipsesc

11/1
8/1

Persoane
care îsi
execută
pedeapsa

datele
lipsesc

8

Nr.
victimelor
asistate de
IOM

295
273
158
159
139
98
205

Nr.
victimelor
conform
MAI

datele
lipsesc

131
290

Nr. de
victime
asistate
in SNR

41
34
84
131
132
109
189

Se poate de observat că în 2012 numărul crimelor de TFU înregistrate s-a
majorat semnificativ faţă de perioada analogică a anului precedent. Acest lucru poate
fi explicat prin consolidarea capacităţilor de intervenţie proactivă a subiecţilor
antitrafic. Astfel, numeroasele instruiri de care au beneficiat persoanele responsabile
de prevenirea şi combaterea TFU sunt considerate un factor ce a influenţat creşterea
numărului de cauze de TFU înregistrate.
Tabelul de mai jos indică cu aproximaţie acţiunile realizate în acest sens în
2012.
Numărul total de Seminare / Ateliere / Instruiri
Numărul total de beneficiari
- Procurori
- Judecători
- Poliţişti
- Membrii grupului coordonator al Secretariatului permanent
- Pedagogi/Psihologi
- Membrii EMD
- Medici
- Reprezentanţi ai ambasadelor consulatelor

95
1671
149
82
236
32
29
697
433
13
10

Cu toate acestea, conducerea organelor de urmărire penală recunosc, că
investigarea cazurilor de TFU ar fi şi mai eficientă dacă angajaţii acestora ar
beneficia şi de instruiri în domeniul monitorizării sau controlului tranzacţiilor
financiare ori astfel de instruiri lipsesc la moment. De menţionat că aceste instruiri
trebuie precedate şi de unele modificări necesare de operat în Codul de procedură
penală.
Creşterea numărului crimelor de TFU/TC ţine şi de existenţa unor factori. Este
bine ştiut faptul că o bună parte din cetăţeni, aflîndu-se în căutarea unui loc de muncă
mai bine plătit, sunt tentaţi să accepte ofertele atractive de angajare propuse de
pseudo-angajatorii, care în final se dovedesc a fi traficanţi. Dezechilibrele de pe piaţa
naţională a forţei de muncă confirmă vulnerabilitatea persoanelor de la sat, ori cca.
70% din numărul şomerilor înregistraţi sunt din sectorul rural, iar cca. 90% din
locurile de muncă libere înregistrate de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de
muncă sunt provenite din sectorul rural, însă acestea oferă salarii neatractive
(vulnerabilitatea acestor persoane este menţionată şi în subcapitolul 2.2). Conform
datelor OIM Moldova din totalul victimelor asistate - 89% nu aveau un loc de muncă
înainte de exploatare. Toate victimele, cu excepţia a 2 cazuri, au părăsit ţara pentru a
căuta un loc de muncă.
Cadrul legal este un alt factor, care poate să influenţeze activitatea organelor
de drept în procesul de prevenire şi combaterea TFU. În 2012 au fost operate unele
amendamente la cadrul legal de specialitate, care pot fi calificate drept factor pozitiv,
astfel:
- pentru a eficientiza combaterea infracţiunilor de TFU, comise peste hotarele
Republicii Moldova, începînd din 05.04.2012 organele de drept pot crea echipe
comune de investigaţii15;
- în vederea sporirii protecţiei drepturilor copilului si eliminarea riscurilor de
abuz sexual faţă de copil, prin Legea nr. 34 din 24.05.2012 în Codul Penal a fost
introdus un nou articol şi anume 1041 “Castrarea Chimică”.
- o altă iniţiativă legislativă16 a fost adoptată în Parlament (în a doua lectură),
prin care se interzice aplicarea amnistiei sau graţierii în beneficiul persoanelor ce au
comis infracţiuni cu tentă sexuală asupra minorilor.
Cu toate acestea, în viziunea practicienilor au fost operate şi completări
considerate contra-productive care pot influenţa negativ activitatea de combatere a
TFU, precum:
- art. 1328 Cod de procedură penală17 prin care a fost exclusă posibilitatea
utilizării de către organul de urmărire penală a măsurilor speciale de investigaţii, cum
ar fi interceptarea comunicărilor în cazul comiterii a infracţiunilor conexe TFU
(proxenetism, organizarea migraţiei ilegale).
- art. 1342 Cod de procedură penală, care face imposibilă urmărirea veniturilor
ilicite obţinute de către traficanţii de fiinţe umane.
Un factor de vulnerabilitate îl constituie şi nivelul scăzut de educaţie/
informare a victimelor. Conform datelor MMPSF (victime asistate în centre de
plasament) cel mai mare număr de victime TFU identificate şi asistate în 2012 au
15

Art. 5402 Cod de Procedură Penală.
proiectul legii nr. 297 pentru modificarea și completarea Codului penal al RM nr.985-XV din 18.04.2002 (art.107,
108, 109)
17
Legea Nr.66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală
16
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doar studii primare sau medii (90%). Posesorii de diplome universitare sau colegiale
figurează mult mai puţin în datele statistice de profil.
Nivelul educaţiei, explică şi datele ce se referă la cei care au comis infracţiunea
de TFU, astfel, avînd în vedere informaţia furnizată de către Departamentul Instituţii
Penitenciare a MJ, se observă că din 107 de inculpaţi, care îşi ispăşesc la moment
pedeapsa: o persoană nu are studii, 4 au studii primare, 96 - studii medii, 2 – de
specializare (97%) , 1- colegiu, 3 –universitare.
Republica Moldova deţine pionieratul în prevenirea TFU prin acordarea
calitativă a asistenţei sociale către potenţialele victime ale TFU. Acţiunile de
prevenire sunt vizibile în special prin: extinderea geografică a SNR, dezvoltarea
capacităţilor EMD în identificarea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale
TFU. Tabelul de mai jos confirmă aceste afirmaţii:
Statistica SNR
1
2
3
4
5
6
7

Anul
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Victime ale TFU
41
34
84
131
132
109
189
720

Potenţiale VTFU
19
52
203
308
328
651
1214
2775

Total
60
86
287
439
460
760
1403
3495

Prevenirea fenomenului TFU în Moldova a căpătat o abordare matură, iar
metodele şi instrumentele de sensibilizare şi informare sunt inedite şi de impact.
Implicarea activă pe acest segment a APC şi APL în parteneriat cu societatea civilă şi
OI poate genera rezultate considerabile.
2.2 Consideraţii privind victima TFU
Identificarea şi asistenţa victimelor se realizează de către APC, APL, ONGurile din cadrul SNR cît şi de unele ONG-uri în afara SNR. La nivel naţional, SP
colectează informaţii despre numărul victimelor TFU din mai multe surse, prin
solicitare oficială şi recepţionarea datelor sub semnătura conducătorului instituţiei
furnizor. La etapa de prelucrare şi interpretare a acestor date SP întilneşte dificultăţi,
deoarece nu la toţi indicatorii solicitaţi instituţiile pot furniza informaţii. Astfel, toate
instituţiile responsabile de colectarea datelor cu privire la victimele TFU trebuie să-şi
orienteze eforturile spre elaborarea unei soluţii fezabile, care în final ar putea
soluţiona această problemă. Drept argument celor expuse, tabelul de mai jos indică
instituţiile şi statisticile generate de acestea:
Numărul de victime identificate/asistate pe perioada anului 2012
Instituţia

CCTP
Centrele de asistenţă
repatriate (OIM Moldova)
identificate/asistate de către OIM
asistate în cadrul SNR, MMPSF

adulti/copii
266/24 (MAI)
98/12
80 /3
189/16
169 /20

Total
290
110
83
205
189
12

Pentru a explica necesitatea perfecţionării acestui exerciţiu (completarea
formularelor la toţi indicatorii) se poate face analiza informaţiei, conform
formularului completat de MMPSF, cu privire la cele 110 victime asistate în centrele
de asistenţă18 care indică că:
 85% din victimele TFU sunt de gen feminin
 76% din victimele TFU au vîrsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani
 100 % din victime sunt cetăţeni ai Republicii Moldova
 7 % din victime sunt minorităţi naţionale
 72% din victime provin din mediul rural
 54 % din victime sunt necăsătorite iar
 28% au divorţat anterior
Astfel de interpretări pot servi drept suport pentru specialiştii din domeniu cu
scopul de a orienta corect iniţiativele de prevenire a TFU. Cifrele denotă gradul de
vulnerabilitate a persoanei în faţa fenomenului. Prin urmare, este necesar de
consolidat capacitatea instituţiilor vizate în completarea si furnizarea calitativă a
informaţiei solicitate (pentru evitarea dublărilor sau şi diminuarea marjei de eroare a
datelor la nivel naţional).
Conform informaţiei furnizate de CCTP se pot interpreta următorii indicatori:
TFU în scop de exploatare sexuală şi TFU în scop de exploatare prin muncă au fost
cele mai răspîndite forme de exploatare, cu o cotă de 95% divizată egal între formele
de exploatare(a cîte 126). Aproximativ 5% din cazurile de TFU au fost comise în
scop de exploatare prin cerşit, iar la finele anului 2012 la etapa de cercetare în
gestiunea MAI se afla şi un caz de TFU în scop de prelevare de organe. Este
important de menţionat, că 98% din victime au fost recrutate prin înşelăciune.
Majoritatea victimelor TFU au fost traficate şi exploatate peste hotarele Republicii
Moldova iar 4 % din victime au fost exploatate în interiorul ţării. Tabelele de mai jos
reprezintă ţara de destinaţie şi forma de exploatare a victimelor adulţi şi copii:
Ţara de destinaţie si forma de exploatare a victimelor (adulti)

58

56
40

22
15

13

20

18

11
2

Rusia

Turcia

Cipru

EAU

Exploatare sexuală

18

1

Ucraina

Italia

4

3

1

Grecia

Liban

Exploatare prin muncă

Spania

1
Moldova

Cerşit

Programul computerizat de armonizare a datelor, Formularul „Victime”, completat de către MMPSF
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Ţara de destinaţie si forma de exploatare a victimelor (minori)

8

5
3

3

2
1

Moldova

Kosovo

Italia

1

1

EAU

Exploatare sexuală

Ucraina

Rusia

Exploatare prin muncă

Cerşit
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CAPITOLUL III

Intervenţia subiecţilor antitrafic
3.1 Prevenire
Un element important al paradigmei 4P19 este prevenirea. În circumstanţe
ideale, eforturile depuse de către toţi actorii pentru prevenirea infracţiunii de TFU ar
trebui să genereze lichidarea propriu-zisă a fenomenului. În acest sens, dezagregarea
acţiunilor de prevenire prin asigurarea absorbţiei acestora de către societate şi mai
ales de comunităţile rurale, ar putea inhiba dezvoltarea TFU.
Încercările Guvernului de a reduce victimizarea şi de a descuraja TFU s-au
manifestat prin stabilirea a 26 de activităţi de prevenire20 în Planul naţional 20122013. Activităţile respective (fiind detaliate în anexa 1) au fost realizate de APC,
APL împreună cu partenerii de implementare, rezultatul acestora exprimînu-se prin
desfăşurarea a mai mult de 170 evenimente la care au participat aproximativ 3600 de
persoane. Reducerea vulnerabilităţii grupurilor aflate în situaţii de risc a fost abordată
în 2 spoturi video, 3 filme şi un spectacol. Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”
care activează în domeniul protecţiei copiilor si tinerilor, Bălţi, au organizat
spectacole tematice sociale în regiunea de nord a ţării.
Ministerului Educaţiei prin intermediul instituţiilor de învăţămînt au organizat
activităţi curriculare şi extracurriculare privind prevenirea şi combaterea TFU sau
domeniile conexe, care sunt reflectate în tabelul de mai jos:
Nr. evenimentelor din şcoli, colegii
1950 activităţi extracurriculare
(în instituţii rezidenţiale)
18000 ore academice
(instituţiile de învăţământ general)
348 evenimente
(învăţământ secundar profesional şi mediu
de specialitate)

Nr. de beneficiari
3957
85000
18000

În 14 instituţii de învăţămînt superior au fost organizate pe parcursul anului
2012 aproximativ 90 de evenimente cu conţinut de sensibilizare a studenţilor faţă de
fenomenul TFU, la care au participat peste 4000 de studenţi. Majoritatea acestor
acţiuni au fost realizate din contul bugetelor instituţiilor vizate.
Totodată, au fost realizate publicaţii, studii şi numeroase şedinţe, conferinţe
care au abordat TFU şi influenţa acestui fenomen asupra relaţiilor sociale.
Un aspect foarte important al prevenirii s-a realizat prin intermediul
implementării SNR. Un obiectiv particular al SNR în Republica Moldova îl constituie
identificarea şi acordarea asistenţei persoanelor din grupul de risc – potenţialelor
victime ale TFU. Conform concepţiei Strategiei SNR, acţiunile menţionate conduc la
prevenirea pro-activă a TFU. Conform rapoartelor EMD, în perioada anului 2012, la
19
20

(Prevenire, Pedepsire, Protecţie, Parteneriat)
Aceste 26 de activităţi se referă doar la perioada 2012
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nivel local şi raional au fost identificate şi asistate în total 1214 potenţiale victime ale
TFU. Resursele aflate în gestiunea autorităţilor publice şi disponibile EMD uneori nu
sunt suficiente pentru soluţionarea situaţiilor deosebit de dificile în care adesea se
regăsesc potenţialele victime ale TFU, iar acest segment mai necesită susţinerea
donatorilor. Graţie resurselor extrabugetare este posibilă menţinerea calităţii acestor
servicii prestate potenţialelor victime.
În perioada 15-21 octombrie 2012, la iniţiativa CN CTFU - APC, APL, ONG şi
OI au marcat „Săptămâna de luptă împotriva TFU”. Desemnarea „Săptămânii
antitrafic” este dovada consolidării cooperării între actorii naţionali şi internaţionali
cu mandat în promovarea politicilor antitrafic din Republica Moldova. Astfel, la nivel
central, au fost organizate sesiuni de prelegeri destinate studenţilor din cadrul
Universităţii de Stat din Moldova şi Universităţii Libere Internaţională din Moldova,
la 18 octombrie a fost organizată şedinţa grupului coordonator al SP, iar la 19
octombrie, în incinta Cinematografului ODEON a fost rulat filmul „Feţe noi, vechi
suferinţe”, cu participarea societăţii civile, a studenţilor, mass-mediei. La nivel
teritorial, prin intermediul CT, la posturile de televiziune locale a fost difuzat
concursul foto-video PLURAL + Moldova 2011 „Migraţie şi Diversitate”, elaborat şi
desfăşurat de către OIM. DVD-urile cu acest material a fost distribuit in cadrul
şedinţei CN CTFU cu preşedinţii CT în 08 iunie, 2012. SP a coordonat, participat şi
monitorizat activităţile realizate. În anexa 2 sunt reflectate în detalii acţiunile
întreprinse în acest sens de către APL în colaborare cu societatea civilă.
În aceeaşi perioadă voluntarii CI La Strada, în cadrul Programului "De la egal
la egal", au desfăşurat mai multe seminare cu elevii claselor superioare din instituţiile
de învăţămînt preuniversitar în municipiul Chişinău şi în raioanele Căuşeni, Drochia,
Teleneşti, Soroca, informînd şi discutînd cu semenii lor despre diversele faţete ale
fenomenului TFU.
Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene TdH în RM a implementat cu succes
activităţi de prevenire a abuzului, neglijării, exploatării şi traficului pe durata 2012,
în raioanele: Ungheni, Soroca, Falesti, mun. Chisinau şi în comunităţi rurale, inclusiv
în regiunea din stînga Nistrului, acolo unde accesul la informaţie este mai redus. iar
vulnerabilitatea crescută. Menţionăm că circa 5000 copii si 400 părinţi au beneficiat
de activităţi psiho-sociale, care au sensibilizat participanţii asupra problemei
abuzului, traficului, neglijării si exploatării, atît în ţară cît şi peste hotarele ei.
La solicitarea MMPSF cu suportul CNPAC în 2012 a fost creat un grup de
reflecţie format din copii care a consultat priorităţile proiectului Strategiei Naţionale
pentru Protecţia Copilului şi Familiei pentru anii 2013-2020. Au participat 24 de
copii, inclusiv copii cu dizabilităţi, copii romi, absolvenţi ai şcolilor de tip internat.
Au fost organizate 3 etape de consultare, în rezultatul cărora copiii au elaborat şi
prezentat autorităţilor naţionale, experţilor, mass-mediei priorităţile lor pentru
strategie. Priorităţile au fost supuse dezbaterilor publice, alături de priorităţile
elaborate de grupul de experţi. În perioada 19-20 noiembrie 2012 – a fost organizat
Forumul Naţional al Copiilor. La eveniment au participat 70 de copii, membri ai
grupurilor de monitorizare a respectării drepturilor copiilor din raioanele Leova/
Orhei şi membrii grupului de reflecţie menţionat mai sus, care au avut posibilitatea
să discute cu membrii CNPDC şi cu vice-preşedintele Parlamentului RM.
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3.2 Pedepsire
Fiind analizată activitatea de urmărire penală în domeniul combaterii TFU şi a
crimelor conexe s-a constatat, că în anul 2012 au fost înregistrate în total pe ţară 440 de infracţiuni (372 de infracţiuni – în perioada analogică a anului 2011), ce se
referă la categoria respectivă de infracţiuni, dintre acestea:
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În decursul anului 2012 a fost terminată urmărirea penală pe 223 cauze penale,
dintre care 190 cauze penale au fost terminate cu rechizitoriu şi expediate în
instanţele de judecată pentru examinare în fond, iar pe 33 cauze urmărirea penală a
fost încetată sau clasată.
Din numărul total de cauze expediate în judecată, 60 de cauze penale se referă
la infracţiunea de TFU; 5 la TC, 5 la scoaterea ilegală a copiilor din ţară, 82 la
infracţiunea de proxenetism; 38 la infracţiunea organizare a migraţiei ilegale.
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Comparînd aceşti indici de activitate a organelor de drept în raport cu perioada
analogică a anului 2011, se constată o activizare în domeniu, în special a crescut
numărul de dosare trimise în judecată cu privire la infracţiunea de trafic de fiinţe
umane (art. 165 Cod penal) şi infracţiunea de proxenetism (art. 220 Cod penal).
Fiind analizată practica judiciară pe parcursul anului 2012 în domeniul
judecării cauzelor penale cu privire la infracţiunile de TFU, a fost constată
următoarea situaţie - instanţele de judecată de primul nivel, pronunţînd sentinţe pe
117 cauze penale, au condamnat 146 de persoane fizice şi 3 persoane juridice (în
2011 - 149 persoane fizice şi 6 persoane juridice). Dinamica comparativă a numărului
de sentinţe de condamnare pronunţate de către instanţele de judecată în anul 2012 şi
al anului 2011 cu privire la cauzele ce sînt atribuite la categoria celor de TFU/TC şi a
crimelor conexe este redată în diagrama ce urmează:
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Indicii analizaţi în acest domeniu indică o sporire, în comparaţie cu anul 2011,
această situaţie reflectă o intensificare a activităţii de combatere a TFU în anul 2012.
Referindu-ne la categoriile de pedepse aplicate de către instanţele de judecată
se poate constata că faţă de 29 persoane s-a aplicat pedeapsa de privare de libertate,
dintre care 13 persoane au fost condamnate pentru comiterea TFU, 9 persoane pentru
TC, 6 persoană pentru comiterea infracţiunii de proxenetism şi 1 persoană pentru
organizarea migraţiei ilegale. Astfel, se observă o creştere a numărului de cazuri de
TFU şi TC pentru care infractorii au fost pedepsiţi cu închisoare. Totodată, dacă
analizăm indicii de aplicare a pedepsei cu suspendarea executării, menţionăm o
descreştere în comparaţie cu anul 2011, ce denotă o altă abordare şi de către
instanţele de judecată a practicii punitive în cazurile de TFU/TC. Astfel, faţă de 70 de
persoane a fost aplicată pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării
pedepsei, din acestea: 8 persoane au comis infracţiunea de TFU, 1 persoană a comis
TC, 4 persoane au comis scoaterea ilegală a copiilor din ţară, 48 de persoane au
comis proxenetism, iar 9 persoane au comis infracţiunea de organizare a migraţiei
ilegale. Analiza datelor statistice menţionate mai sus, denotă o creştere a cazurilor de
TFU (art.165 Cod penal) cu circa 36 % faţă de perioada anterioară.
Amenda a fost aplicată ca pedeapsă (crimele conexe) pentru 48 de persoane
condamnate: dintre care 1 persoană a comis scoaterea ilegală a copiilor din ţară, 25
persoane au comis proxenetism, 1 persoană pentru organizarea cerşetoriei, iar 21
persoane au comis infracţiunea de organizare a migraţiei ilegale.
Este important de subliniat eforturile organelor de drept în lupta cu
infracţiunile de TFU în care au fost implicaţi oficiali de stat. 21 Acţiunile de prevenire
şi combatere a acestui aspect al TFU prezintă pentru autorităţile naţionale antitrafic
un domeniu prioritar, şi sunt realizate în conformitate cu recomandările Rapoartelor
internaţionale.”22 Astfel, în perioada anului 2012 de către organele de drept ale
Republicii Moldova a fost efectuată urmărirea penală în privinţa a 12 persoane din
categoria celor publice şi cu funcţie de răspundere, care au comis infracţiuni de trafic
sau în conexiune cu acestea (vezi anexa 1); în privinţa a 7 persoane din această
categorie cauzele penale au fost trimise cu rechizitoriu în judecată, iar într-un caz
urmărirea penală a fost încetată din motivul lipsei elementelor infracţiunii, în celelalte
cazuri urmărirea penală continuă.
Obţinerea sentinţelor pe astfel de cazuri este însoţită de deficienţe. Spre
exemplu, într-un caz expediat anterior în judecată, instanţa de judecată a dispus
recalificarea acţiunilor de la TFU în contravenţie şi a încetat procesul în legătură cu
expirarea termenului de prescripţie pentru sancţionarea contravenţiei. Desigur că
21
22

Sens îngust al categoriilor de persoane menţionate de către art. 123 Cod Penal RM
2012 Trafficking in Persons Report, U.S Department of State, June 2012.
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sentinţa a fost contestată, însă procedura respectivă nu aduce nici o siguranţă
procurorilor că situaţia se va schimba, astfel este diminuat impactul celui de al doilea
element al paradigmei 4P - pedepsirea, asupra fenomenului TFU, iar realizarea
obiectivelor de diminuare a fenomenului ne fiind fezabile. De menţionat că conform
datelor Departamentului Instituţiilor Penitenciare a MJ, nici o persoană care-şi
ispăşeşte pedeapsa pentru comiterea infracţiunii de TFU nu face parte din categoria
celor prevăzute de art. 123 Cod Penal (oficiali).23 Situaţia respectivă trebuie
descurajată la propriu, de aceea recomandarea prin care se doreşte implicarea
experţilor independenţi în monitorizarea şedinţelor de judecată în care sunt puse pe
rol dosare de TFU cu implicarea oficialilor publici, făcută în raportul naţional 2011 24,
rămîne în vigoare.
În scopul prevenirii şi combaterii TFU, pe parcursul anului 2012 în baza art.17
din Legea nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător, Instanţele de Judecată în baza deciziilor luate de Camera
de Licenţiere au emis:
- 9 decizii privind retragerea şi 13 decizii privind suspendarea licenţei pentru genul
de activitate, legată de plasare în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate;
- o decizie privind recunoaşterea nevalabilităţii licenţei şi o prescripţie pentru genul
de activitate, legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în străinătate.
Dezvoltarea continuă a cadrului juridic de reglementare a activităţii de
intermediere, conform programelor Summer Work & Travel era o necesitate,
exprimată încă în 2010, astfel activitatea 3 (la acel timp nerealizată) din segmentul
1.2 al Planului naţional de prevenire şi combatere a TFU 2010-2011, devine realizată
datorită activităţii Ministerului Economiei, care prin Legea nr. 127 din 08.06.2012 (în
vigoare din 24.08.2012) a stabilit condiţii de iniţiere, desfăşurare şi încetare a
activităţii de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţionalcultural.
Având în vedere caracterul transfrontalier al TFU trebuie să subliniem şi
importanţa Comisiilor Rogatorii în procesul penal. Astfel, în perioada de raportare au
fost iniţiate 24 comisii rogatorii pe cauze penale investigate pe infracţiuni prevăzute
de art.165, 206, 220 şi 362/1 Cod penal al Republicii Moldova, cu 72% mai mult ca
în anul precedent. Cele mai multe s-au iniţiat pe infracţiuni de TFU în număr de 11
şi de organizarea migraţiunii ilegale – 10. Alte 2 comisii rogatorii s-au iniţiat pe
infracţiuni de proxenetism şi una pe TC. Din numărul total de comisii rogatorii
iniţiate 15 s-au executat de către statele străine şi anume: 5 de către Federaţia Rusă,
4 de către România şi cîte una de către Austria, Norvegia, SUA, Polonia, Ucraina,
Slovacia. Altele 9 se află în executare şi anume 4 de către Ucraina, 3 de către
Federaţia Rusă, câte una de către Slovenia, Italia. Respectiv, din statele străine au
parvenit 8 comisii rogatorii pe infracţiuni de TFU, organizarea migraţiunii ilegale şi
proxenetism. Dintre acestea 6 sunt executate, majoritatea în număr de 3 au fost
executate de către Secţia combatere a TFU din cadrul PG şi altele 3 de procuraturile
Briceni, Ialoveni, Buiucani. Altele 2 sunt în executare la Secţia combatere a TFU a
PG, pe infracţiuni de TFU, parvenite din România şi Germania.
La nivel de instanţă de judecată pe parcursul anului 2012, în cadrul
Ministerului Justiţiei au parvenit 31 comisii rogatorii, dintre care 21 comisii rogatorii
23
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formulate de autorităţile turce (16 fiind deja executate, 5 – în proces de executare) şi
10 comisii rogatorii formulate de Autorităţile Române (fiind executate integral).
Comisiile rogatorii înaintate de organele de drept ale Republicii Moldova se
execută anevoios, în unele cazuri în genere nu se execută. În acest sens este necesar
de mizat pe dezvoltarea şi consolidarea unor posibilităţi alternative cum ar fi echipele
comune de investigare. Cu regret, în cazul cînd acţiunile infracţionale au loc în
regiuni nerecunoscute ca state de către Republica Moldova (Ciprul de Nord, Kosovo)
aceste instrumente nu pot fi aplicate de către instituţiile competente naţionale. Ca şi
în anii precedenţi, în 2012 o problemă a constituit-o şi urmărirea penală pe teritoriul
din stânga Nistrului, teritoriu necontrolat de către autorităţile moldoveneşti.
De asemenea, consolidarea mecanismului instituţional constituie un obiectiv
necesar pentru combaterea TFU. În acest sens, prin Ordinul Ministrului Afacerilor
Interne nr. 276 din 14.08.2012, în cadrul CCTP a fost creată Secţia combaterea
traficului prin Internet care în procesul de reformare a MAI, a fost absorbită de o
entitate nou creată şi anume „Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice a
Inspectoratului Naţional de Investigaţie”.
3.3 Protecţie
Conform prevederilor art. 20 (1) din Legea 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 SNR25.
Începînd cu anul 2012, conform PN 2012-2013 acţiunile de protecţie se realizează
conform subcapitolelor 1.6; 3.2; 3.3; 4.3. Informaţia cu privire la realizarea acestor
activităţi din subcapitolele menţionate se regăsesc în anexa 1.
Totodată, protecţia victimelor TFU, ca subiect de analiză, va afla o dezvoltare
detaliată în Raportul de monitorizare a procesului de implementare a SNR. Strategia
constituie un sistem complex de cooperare dintre diverşi actori şi necesită
implementarea unui mecanism corespunzător de monitorizare şi evaluare. Acest
raport este anual, se elaborează al 4-lea an consecutiv. Raportul se prezintă în cadrul
şedinţei CN CTFU şi se plasează pe site-ul MMPSF.
Reieşind din prevederile legale şi avînd drept reper informaţia furnizată de
către autorităţile de profil, în tabelele de mai jos (1) sunt prezentate sursele financiare
alocate de la bugetul de stat şi bugetele locale pentru întreţinerea centrelor de
asistenţă şi protecţie a victimelor TFU şi centrelor psihosociale de reabilitare a
victimelor violenţei în familie, tabelul (2) prezintă capacitatea centrelor de plasament
şi numărul de victime asistate în anul 2012:
Localitatea

Chişinău

Numărul de
locuri

Bugetul unităţilor administrativteritoriale
Executat pe anul 2012
Resurse
Executat pe
(mii lei)
financiare
anul 2012
alocate (mii lei)
(mii lei)
Centre de asistenţă şi protecţie a victimelor TFU
24
1118,0 mii lei planificat/
1117,9 mii lei executat
Bugetul de stat
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Cahul
Căuşeni
Bălţi
Căuşeni
Drochia
Hînceşti

15
449,0
14
427,8
Centre de reabilitare a victimelor violenţei în familie
19
826,0
19
761,0
30
654,2
18
541,3

468,2
355,3
598,1
523,8
624,9
483,0

Numărul VTFU/potenţialele VTFU asistate în Centrele de asistenţă şi protecţie
Victime ale traficului de fiinţe
umane
FEMEI
BĂRBAŢI
Nr

1
2
3
4

Instituţia
Chişinău
(CAP)
Cahul
(maternal)
Căuşeni
(CAP)
Bălţi

Adulţi

Potenţiale victime ale traficului de fiinţe
umane
FEMEI
BĂRBAŢI

Adulţi

Copii

Adulţi

Copii

Adulţi

15

4

120

95

20

29

40

5
6

28
40

21
21

2

30

52

16

13

23
286

6
248

70

Copii
7

1

Copii
93

20

(SOTIS)

5

6
7

Căuşeni
(maternal)
Drochia
(Ariadna)
Hînceşti
(maternal)

83
TOTAL

1
8

15
110

4

9

21

24
146

701

Pentru a spori accesul victimelor la servicii calitative în perioada următoare
este necesar de stabilit mecanismul de identificare a VTFU în domeniul social şi
totodată de asigurat acestora dreptul la o compensare garantată de stat pentru
prejudiciul moral şi material suferit. Conform Procuraturii Generale în 2012 au fost
depuse circa 20 de acţiuni civile de către victimele TFU în vederea recuperării
prejudiciului material şi moral cauzat de infractori. Dar din declaraţiile avocaţilor din
cadrul Centrului de Asistenţă şi Protecţie a victimelor TFU (Chişinău), puţine victime
ale TFU reuşesc într-un final să obţină careva despăgubiri de la infractori, iar cauzele
sunt prea multe şi complexe. În acest sens, rămîne actuală necesitatea de studiere a
capacităţilor Guvernului de creare a fondului de compensare garantat de stat pentru
victimele TFU. Aceasta va fi posibil, urmare a consolidării cadrului legal şi
identificării resurselor financiare în acest sens.
În bugetul MMPSF pentru anul 2012 au fost prevăzute mijloace financiare în
sumă de 100,0 mii lei, destinate repatrierii copiilor şi adulţilor care la 31 decembrie
2012 au fost executate în volum 59,1 la sută (fiind repatriate: o victimă adultă şi 8
copii în cadrul a 3 misiuni de repatriere). Aceasta sumă (100,0 mii lei), anual urmează
21

a fi majorată gradual, iar neexecutarea bugetului rămîne un impediment pentru
politica de protecţie socială.
De menţionat că în condiţiile art. 109 alin.(3) şi art.110 Cod de procedură penală
instanţa poate admite ca victima să fie audiat fără a fi prezentă fizic la locul unde se
află organul de urmărire penală pentru a exclude revictimizarea. Mai mult decît atît,
în anul 2012, în scopul asigurării securităţii participanţilor la procesul penal a căror
viaţă, integritate corporală, libertate ori proprietate sînt ameninţate, Direcţia protecţia
martorilor a MAI, în baza Legii nr. 105 din 16.05.2008, a luat sub protecţie o victimă
(de gen masculin) a TFU.
3.4 Parteneriat
Expresia parteneriatului clasic dintre APC, APL şi ONG, OI este cel mai bine
reflectată în Planul naţional de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2012-2013.
Astfel, în vederea realizării celor peste 88 de activităţi APC şi partenerii şi-au
coagulat eforturile şi au reuşit să realizeze peste 70% din acestea.
Mai mult decît atît, pentru a concretiza nivelul de colaborare dintre APC şi
ONG/ OI în 2012, SP a lansat o iniţiativă de sondare a situaţiei de fapt.26 Astfel,
avînd drept reper prevederile punctului 91, aliniat 7, anexa 2 a HG nr.472 din
26.03.200827 SP a solicitat APC şi ONG/OI informaţie cu privire la proiectele iniţiate
sau aflate în derulare care cuprind segmentul prevenirii şi combaterii TFU sau
segmentele conexe. În rezultat, s-a putut constata că în 2012 parteneriatul dintre APC
şi ONG/OI se exprima prin implementarea a 31 de proiecte cu un buget aproximativ
de 100 mln. lei, surse oferite de donatori.
Parteneriatul Strategic în domeniu, pentru 2012, a fost consolidat de asemenea
de către actorii antitrafic prin semnarea acordurilor menţionate mai jos:
 MAI, CCTP a încheiat 2 memorandumuri de colaborare cu:
- CNPAC privind asistenţa copiilor victime ale violenţei sexuale
- Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu referire la sensibilizarea publicului
privind fenomenul TFU.
Alte acorduri, cu CI La Strada şi OIM sunt în proces de negociere.
La data de 11 mai 2012 a fost semnat Acordul de Colaborare privind
combaterea TFU în scop de prelevare a organelor sau ţesuturilor între Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne.
Merită de menţionat şi Memorandumul de colaborare încheiat intre MMPSF,
MEd, MAI, MS, Consiliile raionale Leova şi Orhei, CNPAC şi CIDDC cu privire la
pilotarea si promovarea mecanismului intersectorial de monitorizare, prevenire si
asitenţă a copiilor expuşi abuzului, neglijării, exploatării si a celor în situaţii de risc.
O platformă de consolidare a parteneriatului strategic şi a schimbului de bune
practici rămîn a fi şedinţele tehnice de coordonare organizate de Misiunea OSCE în
Moldova. În anul 2012 au fost organizate 10 astfel de şedinţe.
O altă platformă importantă de consolidare a parteneriatului o constituie
şedinţele a CCODPG. Astfel, în perioada de referinţă, în vederea coordonării
activităţilor desfăşurate de către organele de drept în domeniul combaterii TFU, pe
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lîngă Procurorul General au fost organizate 4 şedinţe ale Consiliului Coordonator, în
cadrul cărora au fost abordate mai multe subiecte:
Astfel, la data de 18.01.2012 s-a discutat:
-activitatea organelor de drept în domeniul prevenirii şi combaterii TFU în anul
2011, direcţiile prioritare pentru anul 2012;
-depistarea şi investigarea cazurilor de TFU, în scop de prelevare de organe în
anul 2011, obiective pentru anul 2012.
La data de 29.02.2012 pe ordinea de zi s-a examinat subiectul depistării şi
investigării cazurilor de TFU, în scop de exploatare prin muncă în anul 2011,
obiective pentru anul 2012.
La data de 29.06.2012 a fost abordată tematica combaterii cazurilor de TFU în
scop de exploatare prin cerşetorie.
La data de 17.12.2012 au fost discutate rezultatele obţinute ca urmare a
recomandărilor anterioare a Consiliului coordonator şi stabilite noi priorităţi.
Parteneriatul la nivel naţional există şi se dezvoltă, însă la nivel transnaţional
există unele deficienţe ce au tangenţă cu cooperarea redusă, după cum urmează:
 Lipsa ambasadelor sau consulatelor moldoveneşti în statele de destinaţie a
victimelor TFU, în special în Orientul Mijlociu;
 Lipsa Acordurilor de colaborare cu Federaţia Rusă şi Ucraina în materie de
identificare şi repatriere a victimelor TFU adult/copil;
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CAPITOLUL IV

Activitatea Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU

Recomandările Raportului Global privind traficul de persoane (ediţia 2012) al
Departamentului de Stat al SUA au scos în evidenţă şi necesitatea revitalizării
Comisiilor teritoriale pentru combaterea TFU.
Instrumentele legale ce asigură dreptul de monitorizare a CT se regăsesc în
prevederile pct.91 din HG nr.472 din 26.03.200828, prevederile pct.26 şi pct.27 din
HG nr. 234 din 29.02.200829 şi directivele Deciziei Prim–ministrului nr. 2404-60 din
19 iulie 201230, acestea având drept scop şi implementarea politicilor naţionale
antitrafic la nivel de CT. În acest sens, răspunsul CT la rigorile naţionale este reflectat
în subcapitolul „Informaţiei cu privire la activitatea CT pentru combaterea TFU”
(Anexa 2).
Conform informaţiei colectate urmare a demersului oficial nr.2405-109 din 22
decembrie 2012, 31 de Comisii teritoriale s-au conformat prevederilor legale şi au
raportat SP-ului, iar 4 Comisii teritoriale (Cahul, Teleneşti, Basarabeasca, Taraclia)
nu au expediat informaţii.
Astfel, prin prisma prevenirii fenomenului TFU, rapoartele CT au scos în
evidenţă acţiuni inedite31 de informare şi sensibilizare a populaţiei ce au fost
organizate pe parcursul anului 2012. Iniţiativele de sensibilizare, grupurile ţintă,
specialiştii şi respectiv instituţiile implicate au fost diferite de la o Comisie la alta.
Semnificativă a fost implicarea CT în desfăşurarea „Săptămânii de luptă împotriva
TFU”, care a avut loc în perioada 15-21 octombrie 2012. De remarcat că,
aproximativ 60% din numărul total de CT au demonstrat receptivitate pentru această
iniţiativă civică, implementată pentru prima dată în Republica Moldova. Publicarea
articolelor în presa scrisă locală cu privire la fenomenul TFU, difuzarea la posturile
de televiziune locală a concursului video Plural+Moldova 2011 „Migraţie şi
Diversitate”, a constituit şirul de acţiuni întreprinse pe aceasta perioadă.
Prevenirea fenomenului TFU a fost realizată şi prin acordarea asistenţei
persoanelor în situaţii extrem de dificile. Una sută douăsprezece centre din ţară au
acordat servicii acestor beneficiari. Întreţinerea centrelor este asigurată atît de la
bugetele naţionale şi locale. În vederea diminuării factorilor cauzali de ordin socioeconomic, menţionăm că din Fondul local de protecţie socială a populaţiei, a fost
distribuită suma de aproximativ 5 milioane de lei. Asistenţa şi protecţia victimelor
TFU la nivel de raion şi comunitate are loc prin intermediul SNR.
O atenţie sporită a SP, abordată prin intermediul CT a ţinut de identificarea şi
colectarea datelor cu privire la numărul de psihologi existenţi la nivel raional, care
urmare a instruirilor specializate ar putea participa în procesul de audiere legală a
copiilor victime-martori. Deşi, în mediu, în raion sunt 7 psihologi, acest număr s-a
dovedit a fi unul relativ, majoritatea fiind psihologi şcolari, iar abilităţile psihologilor
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sunt specifice, conform activităţii şcolare. Astfel, în procesul de audiere legală a
copiilor victime-martori sunt accesate resursele umane de la nivel central. Aceasta
este o soluţie de moment, şi nicidecum nu poate rămâne soluţia ideală.
O tendinţă constatată în Raportul anual antitrafic 201132, ce se referea la
creşterea numărului de cazuri înregistrate de TFU în scop de exploatare prin muncă, a
determinat CN CTFU, conform Deciziei Primului Ministru, să traseze în sarcina CT,
includerea reprezentantului Inspecţiei Muncii în calitate de membru al CT. Astfel, 18
CT au inclus reprezentanţii Inspecţiei muncii care participă la şedinţele CT.
În contextul prevederilor Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii
2012-201633, cu privire la consolidarea sistemului de justiţie pentru copii, este
prevăzută activitatea de creare a spaţiilor special amenajate pentru victimele–martori
vulnerabili, în special copii. Drept urmare a şedinţei din 8 iunie 2012, CT au fost
responsabilizate să coordoneze identificarea spaţiilor prietenoase, în vederea acordării
serviciilor de mediere şi audiere legală a copiilor victime-martori.
Conform informaţiei recepţionate:
- În 7 raioane - au fost parţial dotate camerele de audieri (Hânceşti, Ungheni,
Criuleni, Edineţ, Şoldăneşti, Ştefan-Vodă, Chişinău);
- În 15 raioane – a fost identificat spaţiul necesar pentru camera de audiere
(Drochia, Călăraşi, Cahul, Glodeni, Cimişlia, Sîngerei, Cantemir, Leova,
Căuşeni, Orhei, Ocniţa, Soroca, Făleşti, Anenii-Noi, Bălţi);
- 13 raioane nu au identificat spaţiul necesar pentru amenajarea camerei de
audieri (Nisporeni, Dubăsari, Donduşeni, Teleneşti, Rezina, Străşeni, Râşcani,
Ialoveni, Briceni, Basarabeasca, UTA Găgăuzia, Taraclia, Floreşti).
În vederea evaluării obiective a funcţionalităţii CT şi a cooperării interinstituţionale, au fost examinate Procesele verbale ale şedinţelor CT şi Planurile de
acţiuni 2012 ale CT. Acestea au scos în evidenţă subiectele abordate în cadrul
şedinţelor, accentuând abordarea multidisciplinară, fiind discutate în egală măsură
acţiunile întreprinse de reprezentanţii organelor drept şi a responsabililor EMD.
Totodată, remarcăm că în majoritatea cazurilor, responsabilul EMD participă la
şedinţele CT, fie în calitate de membru, fie în calitate de invitat (raportor). În acest
sens, membrii CT cunosc despre cazurile de TFU din raion şi intervin cu decizii în
vederea soluţionării cazurilor discutate.
În perioada de raportare, specialiştii din raioane, primării au beneficiat de
instruiri, la care au participat în special, reprezentanţii din sfera socială. Pe de altă
parte, instruirile au fost axate pe identificarea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor
victime ale TFU. Majoritatea instruirilor au fost structurate sistemic, fiind destinate în
special membrilor EMD, dar şi asistenţilor sociali comunitari. Cel mai important
furnizor de instruiri a fost MMPSF în parteneriat cu Misiunea OIM în Moldova.
Conform rapoartelor, se estimează că au avut loc în jur de 70 de seminare de instruire,
la care au participat peste 1200 de specialişti.
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CAPITOLUL V

Concluzii şi Recomandări
1. Intenţia de extindere a limitelor de realizare a activităţilor în Planul naţional pe
ambele segmente de timp (2012-2013) este una contra-productivă în sensul în care
prioritizarea activităţilor este influenţată de existenţa alternativei de a renunţa la o
activitate în folosul altei sarcini prestabilite. Astfel, din numărul de 13 activităţi parţial
realizate, 12 se referă la segmentul de timp 2012-2013.
În 2012 nu au fost realizate 8 activităţi din Planul naţional, iar printre justificările
autorităţilor responsabile de neexecutare, cel mai des se regăseşte motivul legat de
termenul extins de intrare în vigoare a Planului naţional.
Se recomandă:
 De renunţat pe viitor la extinderea limitelor de timp (de ex: 2012-2013) de
realizare a activităţilor din Planul naţional, prin indicarea termenelor
concrete şi/sau stabilirea indicatorilor intermediari de progres.
 Realizarea prioritară a activităţilor nerealizate în anul 2012.
 Extinderea acţiunii Planului naţional pe o perioadă de 3/4 ani conform
Studiul Analitic privind Managementul politicii de stat în domeniul
Antitrafic.34
2. La moment, unele APC nu completează toate spaţiile informaţionale existente în
formularele de raportare expediate de către SP, fapt care influenţează calitatea
raportului naţional.
Se recomandă:
 Consolidarea procedurilor de colectare a datelor şi utilizarea indicatorilor
stabiliţi prin formularele Secretariatului permanent drept reper de
raportare universal pe segmentul antitrafic;
 Instruirea specialiştilor APC în vederea completării formularelor.
3. În 2012 s-a stabilit o dinamică ascendentă a numărului de infracţiuni de TFU
înregistrate - 151 cauze. În acelaşi timp numărul infracţiunilor conexe înregistrate şi
examinate este de 269 cauze. Aceste cifre denotă faptul că organele de profil sunt
obligate să-şi orienteze eforturile în majoritate pentru examinarea crimelor conexe,
ceea ce conclude că competenţa prioritară a acestora este suplinită şi de examinarea
acestor 269 cauze, iar indicii determină necesitatea de a intensifica eforturile în
domeniul combaterii TFU şi TC
Concomitent se constatată unele lacune în legislaţia procesual penală, care
reglementează competenţa teritorială la urmărirea penală în cazurile de TFU, ceea ce
creează unele impedimente pentru funcţionarea subdiviziunii MAI specializate în
34
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combaterea TFU (CCTP). Această deficienţă devine şi mai pronunţată în contextul în
care organul de urmărire penală al MAI dispune de subdiviziuni specializate în
diferite domenii cum ar fi combaterea TFU, a migraţiei ilegale, a crimelor
cibernetice, a criminalităţii organizate.
Se recomandă:
 Creşterea numărului de personal atît a CCTP (MAI) cît şi a Secţiei
combatere TFU din cadrul PG.
 Modificarea legislaţiei procesual penale (art. 257 Cod de procedură
penală) în vederea abilitării şefilor subdiviziunilor Procuraturii Generale,
care interacţionează cu subdiviziunile specializate ale MAI, cu atribuţii de
a stabili competenţa la efectuarea urmăririi penale în cazurile depistate de
către subdivizunile respective (recomandarea este valabilă şi pentru alte
domenii de activitate: combaterea migraţiei ilegale, a criminalităţii
organizate etc.)
4. Prognozele făcute în 2011, privind posibilitatea de majorare a numărului cauzelor
de TFU în scop de exploatare prin muncă forţată s-au adeverit, astfel în 2012 conform
datelor MAI numărul victimelor TFU exploatate prin muncă forţată constituie 126 şi
este egal cu numărul victimelor TFU exploatate sexual - 126. Creşterea numărului de
cazuri depistate a fost influenţată şi de instruirile planificate si desfăşurate în această
perioadă, fapt care a generat creşterea capacităţilor de identificare a specialiştilor de
resort.
Se recomandă:
 Promovarea urgentă a proiectului de lege de modificare şi completare a
Codului Penal, în speţă art.168 (munca forţată) pentru a delimita clar
componenţa acestei infracţiuni de cea de TFU în scop de exploatare prin
muncă.
 Consolidarea continuă a mecanismului de identificare a victimelor TFU în
scop de exploatare prin muncă.
 Fortificarea relaţiilor de colaborare dintre Inspecţia Muncii şi CCTP şi
includerea Inspecţiei Muncii în componenţa CN CTFU .
 Îmbunătăţirea procedurilor de monitorizare/control a activităţii agenţiilor
private de recrutare şi intermediere.
5. Un aspect ce creează impedimente în activitatea de combatere a TFU constituie
lacunele admise în rezultatul modificării legislaţiei procesual penale la
compartimentul utilizării măsurii speciale de investigaţii. Prin lacunele legislative
admise s-a creat imposibilitatea efectuării investigaţiilor financiare în cazurile de
comitere a infracţiunii de TFU făcînd imposibilă urmărirea veniturilor ilicite obţinute
de către traficanţi. Totodată, a fost exclusă posibilitatea utilizării de către organul de
urmărire penală a măsurilor speciale de investigaţii, cum ar fi interceptarea
comunicărilor în cazul comiterii a infracţiunilor conexe TFU (proxenetism,
organizarea migraţiei ilegale).
Se recomandă:
27

 Modificarea Codului de Procedură Penală în vederea eliminării lacunelor
menţionate mai sus.
6. Crearea Secţiei de combatere a traficului prin Internet a fost un succes bifat al
CCTP, însă în procesul de reformare a MAI, atribuţiile secţiei respective au fost
absorbite de o entitate nou creată şi anume „Centrul pentru Combaterea Crimelor
Informatice a Inspectoratului Naţional de Investigaţie”. Cu toate aceste reieşind din
necesităţile prevăzute de Strategia UE privind Eradicarea TFU 2012–2016, Centrul
nou-creat urmează să genereze efecte de rezonanţă şi pentru întreg segmentul antitrafic.
Se recomandă:
 Armonizarea legislaţiei naţionale, în special conform prevederilor Directivei
2011/92/EU a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011
 Implementarea proiectelor, menite să permită o mai bună cunoaştere a recrutării
pe internet şi prin intermediul reţelelor sociale, inclusiv a recrutării efectuate cu
ajutorul intermediarilor.
 Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare şi informare a publicului, în special a
minorilor supra riscurilor TFU pe internet.
7. Rapoartele GRETA şi JTiP recomandă Guvernului crearea unui fond de compensare
a victimelor, pentru a realiza dreptul victimei la compensare. În perioada anului 2012
din cele 290 victime conform cauzelor penale înregistrate, numai 20 şi-au valorificat
dreptul de solicitare a despăgubirilor iar cererile depuse în instanţele de judecată sunt
cu greu satisfăcute. Acest indicator poate semnifica şi faptul că victimele nu au dorit
înaintarea pretenţiilor (legături de rudenie, prejudiciul a fost deja recuperat de traficant
etc.), victimele nu s-au apreciat cu valoarea prejudiciului, etc.

-

Se recomandă:
Elaborarea Conceptului pentru Crearea fondului garantat de stat de compensare a
victimelor TFU (concept, care poate fi extins pentru victimele tuturor crimelor).
Identificarea surselor de finanţare a fondului de compensare garantat de stat;
Elaborarea proiectului actului legislativ cu privire la crearea şi funcţionarea
fondului de compensare a victimelor TFU;
Elaborarea mecanismului de acordare a compensaţiilor.

 Consolidarea capacităţilor reprezenţanţilor organelor de drept în domeniul
monitorizării sau controlului tranzacţiilor financiare la toate etapele urmăririi
penale.
8. În 2012 nu au fost identificate ţări noi de destinaţie cu toate acestea numărul
persoanelor exploatate nu s-a micşorat.
Se recomandă:
 Consolidarea capacităţilor poliţiei de frontieră în identificarea proactivă a
potenţialelor victime.
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 Organizarea în 2013 a consultărilor consulare bilaterale cu autorităţile
competente ale statelor din Orientul Mijlociu, Asia, etc., responsabile de
domeniul combaterii TFU.
 Definitivarea mecanismului de colaborare cu Federaţia Rusă şi Ucraina în
domeniul identificării, evaluării, repatrierii şi asistenţei victimelor şi
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, precum şi a copiilor
neînsoţiţi.
 Dezvoltarea capacităţilor specialiştilor în monitorizarea post repatriere a
Victimelor TFU / potenţialelor VTFU şi victimelor TC.
 Consolidarea capacităţilor organelor de drept în valorificarea posibilităţilor
oferite de noul art. 5402 Cod de Procedură Penală (echipele comune de
investigaţii).
 Promovarea practicii de creare a echipelor comune de investigaţii pentru
specialiştii vizaţi din Federaţia Rusă şi Ucraina, în cadrul evenimentelor
naţionale/internaţionale.
9. Datele statistice din raport indică faptul că populaţia din mediul rural constituie
grupul major de risc. De asemenea, un alt grup de risc îl constituie şi populaţia cu
studii medii incomplete şi regretabil de menţionat că copiii rămaşi în urma migraţiei
şi absolvenţii şcolilor internat sunt tot un grup extrem de vulnerabil.
Se recomandă:
 Dezvoltarea programelor şi instrumentelor de prevenire a TFU prin prisma
protecţiei acestor grupuri vulnerabile.
 Colaborarea cu mediile academice în vederea elaborării şi includerii curriculei
de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei şi reabilitării VTFU
adult/copil.
 dezvoltarea măsurilor de prevenire a abuzului sexual a copiilor şi serviciilor de
reabilitare şi asistenţă.
 dezvoltarea mecanismului de repatriere şi a programelor de asistenţă pentru
migranţii în dificultate.
 Identificarea/planificarea graduală de către APC, APL a resurselor financiare
pentru realizarea politicilor de prevenire şi combatere a TFU şi a activităţilor
din PN.
10. Republica Moldova deţine pionieratul în prevenirea TFU prin acordarea calitativă a
asistenţei sociale către potenţialele victime ale TFU. Acţiunile de prevenire şi protecţie
a victimelor şi potenţialelor victime ale TFU sunt vizibile şi necesar de consolidat, în
special prin: extinderea geografică a SNR la nivel de comunitate, dezvoltarea
capacităţilor EMD în identificarea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale
TFU, etc.
Se recomandă:
 Consolidarea SNR la nivel de raion şi extinderea acestuia la nivel de
comunitate.
 Asigurarea accesului victimelor şi potenţialelor victime TFU la serviciile
calitative din cadrul centrelor de plasament raionale pentru victime şi
potenţiale victime ale TFU.
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 Majorarea graduală a resurselor financiare de la bugetul de stat pentru:
întreţinerea centrelor de plasament specializate, repatrierea copiilor/adulţilor,
activităţile de sensibilizare şi informare a populaţiei asupra fenomenului TFU.
 Monitorizarea alocării/executării resurselor financiare din bugetul de stat
pentru funcţionarea centrelor de plasament specializate, administrate de APL.
11. Cu referire la activitatea CT, se observă o îmbunătăţire considerabila, însă unele
din acestea mai necesită a fi consolidate. De asemenea se atestă şi o calitate
insuficientă a informaţiilor/rapoartelor expediate în adresa CN CTFU. Nu s-au
completat fişele de monitorizare propuse cu informaţii pentru toţi indicatorii solicitaţi.
Se recomandă:
 Elaborarea unui Model - standard pentru întocmirea Planurilor raionale
de activitate a CT în domeniul vizat.
 Elaborarea Programului de instruire pentru membrii CT.
 Revitalizarea/consolidarea CT, care manifestă o activitate insuficientă.
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