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Sfârşitul secolului XX a fixat destrămarea Uniunii Sovietice şi crearea a 15 sta-
te independente, care până la 1990 erau parte componentă a URSS, a determinat o 
criză politică şi economică de proporţii pe întreg teritoriul fostului Imperiu Sovietic, 
criză care continuă şi astăzi. Anume criza economică a plasat R. Moldova pe unul 
din ultimele locuri din Europa ca una din cele mai sărace ţări. Stagnarea economică 
a cauzat deteriorarea semnificativă a nivelului de trai al populaţiei R. Moldova, unde 
aproximativ 70-75% din locuitori se află sub limita sărăciei. Perioada de tranziţie la 
economia de piaţă a înregistrat scăderea bruscă a activităţii sectorului industrial, agri-
cultura nu-şi poate reveni nici astăzi la nivel normal de activitate din cauza crizei 
economice în ramură, exodul forţelor de muncă, mai ales din părţile rurale şi în urma 
calamităţilor naturale din ultimii 4-5 ani (arşiţă, inundaţii, ploi abundente etc.). Stu-
diile ştiinţifice arată că anume sectoarele industrial şi agrar, domeniile învăţământu-
lui, ocrotirii sănătăţii şi sferei sociale, unde preponderent sunt ocupate circa 75-80% 
femei, au suferit şi mai continuă să sufere în urma crizei economice, dar nu mai puţin 
şi a celei politice. Este de menţionat că salariul lucrătorilor din domeniile şi sectoarele 
menţionate se cifrează la 80-90 dolari SUA, pe când coşul minim de consum pe cap 
de locuitor al R. Moldova este cu mult mai mare. În majoritatea cazurilor, femeile 
având aceeaşi pregătire profesională, primesc un salariu ce nu depăşeşte 75-80% din 
nivelul salariilor bărbaţilor, iar 62-65% din numărul total al şomerilor îl reprezintă 
tot femeile (mai ales femeile tinere, absolventele instituţiilor de învăţământ superior, 
mamele cu copii mici sau cele care educă 2-3 copii).

Aproximativ 70% din numărul persoanelor traficate sunt femei pentru exe-
cutarea diferitor activităţi. Conform datelor Organizaţiei Internaţionale pentru Mi-
graţie, în anul 2010 în lume au fost înregistrate 2,5 mln femei traficate ilegal din care 
43% practicau prostituţia. Bărbaţii traficaţi activau şi activează în prezent în câmpul 
muncii (pe şantierele de construcţii, la munci agricole), luptă în calitate de mercenari 
în diferite conflicte armate declanşate pe globul pământesc, practică activităţi crimi-
nale.

Circa 50% din numărul persoanelor traficate sunt minori care sunt exploataţi 
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sexual, practică cerşitul, muncile forţate sau devin donatori pentru preluarea organe-
lor şi ţesuturilor umane.

Acest flagel al societăţii noastre pe teritoriul Republicii Moldova a apărut la în-
ceputul anilor ́ 90 al secolului XX şi an de an capătă amploare atrăgând în mrejele sale 
sute de mii de persoane. La început în trafic erau implicate mai mult femeile noastre, 
care anual erau antrenate în industria sexului în scopul exploatării sexuale. Pentru 
R. Moldova traficul de femei nu mai este de mult un fenomen inedit, constituind cea 
mai vulgară formă de discriminare şi violenţă împotriva femeilor, precum şi o formă 
modernă de sclavie a fiinţelor umane în general. Astăzi traficul de persoane a devenit 
o infracţiune ,,la modă”, foarte profitabilă, extrem de periculoasă şi care aduce preju-
dicii nu numai persoanei traficate, ci şi întregii societăţi.

Din istoria omenirii este bine ştiut că traficul (comerţul cu oameni) de persoa-
ne a existat încă din antichitate la toate popoarele de pe globul pământesc. Este de 
menţionat că comerţul cu oameni nu a fost în totalitate suprimat nici în zilele noastre, 
în care orientarea spre respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor omului 
reprezintă o componentă esenţială a filozofiei sociale. El s-a păstrat sub nişte forme 
atenuate şi deghizate.

Cunoaşterea fenomenului în cauză trebuie însă începută cu relevarea specifi-
cului de manifestare criminală, adică pentru a stabili tipul criminologic ce-l caracte-
rizează şi studierea lui multilaterală.

Traficul de persoane, în majoritatea cazurilor, constituie o formă de manifesta-
re a criminalităţii organizate. În această calitate traficul posedă trăsăturile caracteris-
tice tipului dat de criminalitate, are o esenţă identică şi se supune legilor de existenţă 
proprii fenomenului din care face parte.

Cercetătorii-criminologii autohtoni, O.Bejan şi Gh.Butnaru încă în anul 2002 
scriau că, ,,dincolo de însuşirile generale, traficul de fiinţe umane (de persoane) se 
distinge prin anumite particularităţi. De aceea pentru a înţelege fenomenul traficului 
este necesar, mai întâi de toate, a cunoaşte ce reprezintă criminalitatea organizată ca 
atare, iar apoi a purcede, sprijinindu-ne de  atare fundament, la clarificarea specifici-
tăţii traficului de fiinţe umane, ca formă particulară de manifestare a crimei organi-
zate”.

Traficul de persoane este un fenomen criminal ,,tânăr” dar foarte agresiv, un 
fenomen care implică în mrejele sale sute şi mii de persoane de toate vârstele şi de 
ambele sexe, fenomen care a dus la înrobirea unor mase mari de persoane şi apariţia 
unor noi categorii de criminali-traficanţi, proxeneţi, deţinători de spelunci, ,,cura-
tori” de filiere de trafic etc.

Situaţia şi starea critică de lucruri referitoare la traficul de persoane în R. Mol-
dova nu a putut fi trecută cu vederea de legislatorii autohtoni, de politicienii şi guver-
nanţii ce conduc ţara. Pentru combaterea traficului de persoane şi a migraţiei ilegale, 
în republica noastră deja au fost întreprinse un şir de măsuri efective, şi anume:

R. Moldova a ratificat un şir de tratate şi convenţii internaţionale privind  –
contracararea fenomenului de trafic de persoane, mai ales a femeilor şi minorilor;

R. Moldova participă activ la întrunirile internaţionale ce vizează probleme- –
le traficului de persoane, fiind dispusă pentru dialog cu alte ţări şi modificări pozitive 
în direcţia respectivă;
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Codul penal al R. Moldova (2003) a fost completat cu art.165 (traficul de  –
persoane), 206 (trafic de copii), 207 (scoaterea ilegală a copiilor din ţară), 220 (pro-
xenetism), 3621 (organizarea migraţiei ilegale) care favorizează combaterea traficului 
de persoane;

adoptarea spre realizare a Planurilor naţionale de prevenire şi combatere a  –
traficului de persoane pe anii 2008-2009, 2010-2012 aprobate prin Hotărârile Guver-
nului R. Moldova;

luarea unor decizii ale Consiliului Suprem de Securitate al R. Moldova refe- –
ritoare la problema traficului de persoane etc.

Graţie măsurilor întreprinse, s-a reuşit obţinerea unor progrese la comparti-
mentul combaterii traficului de persoane şi migraţiei ilegale, rezultate apreciate şi de 
delegaţia oficială a Congresului SUA. 

Ulterior, în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de per-
soane publicat la 16.06.2009, R. Moldova a fost reconfirmată în categoria a II-a de 
clasificare, ca stat care trebuie să rămână angajat activ pentru combaterea eficientă a 
acestui fenomen.

Menţinerea poziţiei a II-a denotă că R. Moldova întruneşte condiţiile minime 
la capitolul eliminării traficului de persoane şi a îmbunătăţit măsurile orientate la 
combaterea acestui flagel.

Cu toate că eforturile depuse, R. Moldova rămâne a fi în continuare o ţară de 
origine, victimele fiind prioritar traficate în Turcia, Federaţia Rusă, Ucraina, Cipru, 
Emiratele Arabe Unite, ţările Orientului Apropiat. În majoritatea lor în aceste ţări 
sunt traficate persoane de sex feminin în scop de exploatare sexuală, iar bărbaţii, de 
regulă, pentru a lucra la construcţii, în agricultură, precum şi în alte domenii (în ma-
joritatea cazurilor pe teritoriul Federaţiei Ruse şi Ucrainei).

Din numărul total al dosarelor penale examinate pe cazurile de trafic de persoa-
ne sau proxenetism, putem conchide că victime ale traficului pot fi persoanele trecute 
peste graniţa de stat sau transportate în interiorul statului pentru a fi aduse în stare de 
sclavie sau servitute. Acest fenomen infracţional are trei elemente caracteristice:

recrutarea, transportul, adăpostirea sau primirea de persoane; –
ameninţarea cu folosirea forţei sau diferite forme de constrângere care nu  –

implică violenţa, precum frauda sau înşelăciunea;
exploatarea în special pentru munca forţată în construcţii, agricultură, secto- –

rul casnic, pentru cerşit, prostituţie şi diverse forme de exploatare sexuală, pentru parti-
ciparea la diferite conflicte armate sau activităţi criminale pe teritoriul altor state etc.

Când şi unde apare traficul de fiinţe umane (persoane)?
În multe cazuri victimelor traficului, care pot fi femei, bărbaţi sau copii, le sunt 

promise locuri de muncă avantajoase în alte ţări care nu sunt în R. Moldova. Deci 
lipsa locurilor de muncă şi sărăcia sunt factorii principali care favorizează aceste ge-
nuri de infracţiuni: proxenetismul, traficul de copii, migraţia ilegală. Femeile sunt 
deseori recrutate pentru ca să lucreze în sectorul serviciilor sau domeniul hotelier, 
dar sfârşesc prin a se prostitua, fiind impuse de frică, datorii, dependenţă de droguri 
sau violenţă fizică. Din păcate, cele mai afectate de infracţiunile de trafic au devenit 
femeile, iar dintre acestea – o categorie cu totul vulnerabilă în faţa crizei economice – 
femeile tinere cu vârsta între 20-35 de ani, forţa reproductivă a R. Moldova. Anume 
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acest factor favorizează scăderea natalităţii în ţara noastră, duce la degradarea morală 
a multor femei tinere, scade din potenţialul economic şi moral al societăţii.

Traficul de persoane nu ţine cont de vârstă sau gen, de hotare şi de alţi factori, 
răspândindu-se vertiginos atât în statele dezvoltate (economic, social, cultural etc.), 
căt şi în ţările în curs de dezvoltare unde se află şi R. Moldova. Fenomenul dat „se 
acomodează” de minune la sărăcie şi mizerie, dar poate fi întâlnit des şi în palate de 
lux, apărând atât la popoarele antrenate în conflicte militare, cât şi la cele care duc un 
mod de viaţă pacific. Întrucât fenomenul studiat în ultimul timp ţine tot mai mult de 
exploatarea sexuală, victime fiind femei mature, fete tinere sau băieţi tineri (10-14 
ani) şi presupune sume fabuloase, problema a ajuns să lezeze laturile cele mai intime 
ale vieţii, periclitând în acelaşi timp sănătatea întregii societăţi, genofondul ei, pentru 
că prima victimă este femeia.

Această formă de business a devenit astăzi cea mai profitabilă, aducând proxe-
neţilor venituri enorme, implicând riscuri minime şi plasându-se pe locul trei în lume 
după traficul de droguri şi cel de arme.

Metodele de racolare a victimelor traficului sunt pe cât de simple, pe atât de 
perfecte. De regulă, proxeneţii recurg la următoarele modalităţi:

prin mijlocirea persoanelor fizice (cunoscute sau necunoscute); –
prin intermediul unei firme de plasare în câmpul muncii peste hotare; –
prin intermediul agenţiilor de turism; –
prin intermediul agenţiilor matrimoniale, cluburilor de dans, barurilor de  –

noapte, organizaţiilor şi cluburilor sportive etc.
Pentru societatea noastră sunt specifice următoarele manifestări ale fenome-

nului în discuţie – traficul de persoane care poate avea următoarele forme:
traficul de femei în scop de exploatare sexuală; –
traficul de persoane pentru muncă forţată şi sclavie; –
traficul de copii pentru exploatare sexuală şi cerşit; –
traficul de bărbaţi şi minori pentru participarea la activităţile unor grupări  –

criminale;
traficul de bărbaţi în calitate de rebeli pentru participarea la conflictele armate; –
traficul de persoane în scop de prelevare a organelor şi ţesuturilor corpului  –

omenesc;
traficul de persoane în scop de cerşit. –

Alte manifestări ale traficului de persoane sunt deocamdată mai puţin prezente 
şi nu este exclusă apariţia a noi forme ilegale pentru îndeplinirea a unor scopuri noi.

Traficul de femei în scop de exploatare sexuală care în ultimii 12-16 ani a 
cunoscut o escaladare fără precedent în societatea noastră, atingând dimensiuni ce 
afectează grav sănătatea psihică şi fizică a femeilor, le diminuează considerabil sta-
tutul moral, fapt care le limitează drastic posibilităţile de afirmare socială, precum şi 
zdruncină, distruge fundamentul societăţii – familia. Fenomenul examinat a început 
să capete proporţii odată cu exodul masiv al braţelor de muncă autohtone spre ţările 
cu o economie şi cultură mult mai dezvoltate, în căutarea disperată a posibilităţilor 
normale de trai, care datorită sărăciei accentuate lipsesc în ţara noastră. Fetele şi fe-
meile noastre sunt racolate de proxeneţi sub pretextul oferirii unui loc normal şi bine 
plătit de muncă în străinătate, ca ulterior să fie supuse unei exploatări crunte în bor-
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delurile altor state. Conform datelor statistice ale Centrului de combatere al traficului 
de persoane al MAI al R. Moldova, în ultimii 5 ani sute din femeile noastre au fost 
traficate în următoarele ţări pentru exploatare sexuală: Turcia (46%), Federaţia Rusă 
(15%), Cipru (8%), EAU (8%), Ucraina (2%), România (2%), Grecia (2%), Italia (1%), 
Serbia (1%), alte state (5%), pentru traficul intern (pe teritoriul R. Moldova – 10%). 
Trebuie să menţionăm că unele ţări (Rusia, Ucraina, România), care utilizează forţele 
de muncă ale femeilor din Moldova, la rândul lor, sunt focare vădite de racolare, re-
crutare şi propunere a propriilor cetăţeni pentru bordelurile altor ţări. Conform da-
telor statistice ale Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, în anul 2009 în lume 
au fost înregistrate 2,5 milioane femei traficate din ţările de origine – 43% din care 
practicau prostituţia.

Deseori femeile traficate sunt racolate, recrutate şi prostituate forţat, fiind in-
timidate, maltratate, violate, precum şi supuse perversiunilor sexuale. Există desigur 
şi femei care pleacă de bună voie în aceste ţări pentru a practica prostituţia, dar nu 
înainte de a fi prostituate pe teritoriul R. Moldova. În marea lor majoritate aceste 
femei au vârsta între 18 şi 35 ani.

Este important de menţionat că unele foste victime ale „industriei sexului”, 
foste prostituate, pe parcurs singure devin traficanţi înrăiţi – proxeneţi. Motivul este 
acela de a se îmbogăţi cu orice preţ şi pentru că nu dispun de altă profesie.

Criza social-economică a determinat şi o creştere bruscă a violenţei în familie, a 
violenţei sexuale, a abuzurilor de alcool şi droguri, a altor vicii sociale, în urma cărora 
relaţiile din familie au avut şi mai continuă să aibă cel mai mult de suferit, femeia, în 
primul rând, devenind subiectul violenţei continue. Anual pe teritoriul R. Moldova se 
înregistrează sute de acte de violenţă sexuală, creşte numărul minorilor violaţi, creşte 
numărul persoanelor ce practică homosexualismul şi lesbianismul, creşte numărul 
femeilor ce practică prostituţia. Astăzi R. Moldova este recunoscută ca unul din cele 
mai mari centre de exportare a femeilor ce practică prostituţia din bordelurile Euro-
pei, Turciei, Rusiei, Ucrainei, Arabiei Saudite, Egiptului etc.

Se estimează că numărul de cetăţeni ai R. Moldova aflaţi peste hotarele republi-
cii se cifrează la circa 600-900 mii (aproximativ 25% din numărul total al populaţiei 
R. Moldova), majoritatea din ei fiind persoane de vârsta 17-45 ani, în care femeile 
reprezintă peste 70%. Astfel, ne întâlnim cu feminizarea migraţiei (legale - 28-30%). 
Astăzi circa 80% din tineretul ţării este dispus de a părăsi ţara, cel puţin temporar 
pentru studii sau muncă.

Strategii de dezvoltare internaţională (turismul, schimbul de studenţi, progra-
mele de activitate pentru tineret etc.), aprofundarea divergenţelor între statele bogate 
şi cele sărace, conflictele armate de pe glob, extinderea activităţii formaţiunilor crimi-
nale naţionale şi internaţionale, amplasarea geografică „avantajoasă” a R. Moldova, în 
sensul activităţii grupărilor criminale ce practică narcotraficul şi traficul de persoane, 
s-a creat un sol fertil pentru criminalizarea migraţiei, ceea ce a făcut ca R. Moldova să 
se plaseze pe unul din primele locuri în domeniul traficului ilegal de persoane.

Astfel, printre factorii principali care favorizează dezvoltarea traficului de per-
soane pot fi numiţi următorii:

degradarea morală a unor membri ai societăţii; –
sărăcia morală şi materială; –
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creşterea nivelului şomajului, feminizarea lui; –
lipsa sau micşorarea locurilor de muncă; –
defavorizarea locurilor de muncă tradiţional ocupate de femei şi tineret; –
alcoolismul, narcomania, prostituţia; –
accesul limitat la studii al copiilor din familiile social vulnerabile; –
violenţa domestică, sexuală şi alte forme de abuz faşă de femei şi tineret; –
globalizarea economiei subterane; –
internaţionalizarea activităţii formaţiunilor criminale; –
participarea unor cetăţeni ai R. Moldova la conflictele armate din alte ţări  –

(Iraq, Albania, Kosovo, Cecenia, Daghestan etc.);
abuzul şi disfuncţionalitatea familială; –
vulnerabilitatea tinerilor faţă de trafic care creşte în mediile abuzive (violen- –

ţa sexuală, fizică, psihică, economică) şi neglijente (refuzul sau incapacitatea adultului 
de a comunica cu generaţia în creştere);

afectarea stabilităţii emoţionale a tineretului; –
dorinţa de a părăsi ţara de origine (într-o ţară mai prosperă); –
evadarea (fuga) din mediul înconjurător care prea puţin face pentru gene- –

raţia în creştere;
relevarea unor noi relaţii personale (de mariaj, de parteneriat în dezvoltarea  –

unor afaceri de business etc.);
creşterea gradului de credibilitate şi încredere faţă de persoane străine (cetă- –

ţeni ai altor ţări sau conaţionali care lucrează sau învaţă pe teritoriul altor ţări);
dorinţa de independenţă materială, morală şi spirituală; –
reprezentări generale eronate despre succesele şi realizările concetăţenilor; –
lipsa educaţiei faţă de Patrie, neam, istorie, limbă, cultură etc.; –
cupiditatea multor cetăţeni ai R. Moldova; –
lipsa reperelor valorice; –
lipsa informaţiei despre activitatea organelor de guvernământ pentru ameli- –

orarea situaţiei în R. Moldova;
prelucrarea superficială sau incapacitatea de prelucrare a informaţiei acu- –

mulate (aprecierea informaţiei la justa ei valoare);
tendinţa multor persoane tinere de a se îmbogăţi cu orice preţ (prostituân- –

du-se, robind pentru altcineva, activităţi în rândul mercenarilor sau grupărilor cri-
minale etc.);

deschiderea hotarelor, respectiv lărgirea posibilităţilor cetăţenilor de a călă- –
tori, a face studii, a activa în diferite domenii după hotarele R. Moldova;

prelucrarea ideologică şi idealizarea vieţii tineretului din ţările prospere, fără  –
a demonstra părţile negative din viaţa acestor tineri;

nivelul informaţional şi educaţional scăzut în rândul reprezentanţilor gene- –
raţiei în creştere etc.

Pe piaţa ocupării forţei de muncă femeile sunt ultimele care sunt angajate şi 
primele care sunt concediate. Pentru a-şi câştiga existenţa, ele sunt nevoite să accepte 
şi să practice munci „la negru”, activităţi din cele mai murdare, mai dificile, mai prost 
plătite. Unul din cele mai dinamice sectoare ale muncii „la negru” este industria sexu-
lui, în care femeile poartă un grad sporit de risc, nemaiavând acces la locuri de muncă 



Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, 
2-3 iunie 201187

legale şi reglementate, fiind obligate să lucreze în cadrul unor reţele criminale, fără 
protecţie socială, fiind exploatate sexual, muncind în gospodărie în condiţii inumane, 
câştigând sume fabuloase pentru altcineva – ele fiind răsplătite mizerabil, iar în unele 
cazuri rămân fără plată, deseori fiind maltratate, violate, uneori omorâte.

Grupa de vârstă cea mai sensibilă pentru a fi traficată este de 18-30 de ani, ceea 
ce nu înseamnă că sunt traficate şi cele de 14-18 ani.

Cu părere de rău, trebuie să menţionăm că în ultimii 5-6 ani pe teritoriul R. 
Moldova sunt înregistrate cazuri de trafic de minori (vârsta 10-14 ani), care sunt trafi-
caţi în alte ţări (Cuba, SUA, Rusia, Egipt, Cipru, Anglia etc.), mai ales de sex masculin, 
care sunt destinaţi întreţinerii relaţiilor sexuale perverse cu bărbaţi maturi sau pentru 
practicarea cerşitului. Deja au fost înregistrate cazuri când fratele mai mare (vârsta 
28 ani l-a traficat în Cuba pe fratele de sânge mai mic (vârsta 14 ani) şi un prieten de 
aceeaşi vârstă, pentru a întreţine relaţii sexuale cu un milionar din SUA (condamnat 
în 2009)).

Nu sunt rare cazurile când rudele, prietenii, cunoscuţii practică traficul ilicit al 
celor apropiaţi pentru a obţine profit.

Vorbind despre cauzele răspândirii traficului, în special al traficului de femei, 
putem menţiona că în primul rând traficul este un fenomen social şi, fireşte, generat 
de unele condiţii sociale concrete, consecinţele cărora în R. Moldova sunt un şir de 
evenimente şi factori istorici obiectivi. La sfârşitul anilor ´80 - începutul anilor ´90 ai 
secolului XX dispare, relativ vorbind, „cortina de fier” dintre estul şi vestul globului 
pământesc.

Deschiderea hotarelor spre Occident, în primul rând spre vestul Europei, a 
însemnat un factor pozitiv, oferind cetăţenilor Republicii Moldova:

posibilitatea de a călători liber, în calitate de turişti; –
posibilitatea de a se angaja la lucru în ţările Comunităţii Europene; –
posibilitatea de a face studiile în instituţiile de învăţământ din Europa, SUA,  –

Canada, China, Egipt etc.;
posibilitatea de a deschide afaceri comune cu parteneri străini şi pe teritoriul  –

altor ţări;
posibilitatea de „a vedea lumea”, de a se familiariza cu valorile culturale ale  –

altor popoare, de a face schimb de artişti, oameni de ştiinţă, oameni de artă etc.;
posibilitatea de a se familiariza cu experimentele pozitive, înaintate ale altor  –

popoare, producători;
posibilitatea de a lua cunoştinţă de arhitectura, design-ul, amenajarea sate- –

lor şi oraşelor, cultura deservirii în magazine, cafenele, baruri, restaurante etc.;
posibilitatea de a lua cunoştinţă de posibilităţile asigurării sociale şi juridice  –

a fiecărui cetăţean;
posibilitatea de a se familiariza de respectarea drepturilor şi libertăţilor omu- –

lui în diferite ţări ale lumii etc.
Pe lângă factorii pozitivi au apărut şi unii factori negativi, cum ar fi:

internaţionalizarea economiei subterane; –
apariţia unor grupări criminale internaţionale noi unde erau recrutaţi cri- –

minali din diferite ţări;
transferul de practici criminale; –
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apariţia unor infracţiuni cu caracter internaţional care până la sfârşitul ani- –
lor ´80 al secolului trecut nu erau înregistrate pe teritoriul R. Moldova (traficul de 
persoane, de organe umane, infracţiuni legate de traficul de droguri, Moldova deve-
nind ţara de tranzit al drogurilor între ţările Asiei şi Europa, SUA, America Latină);

comiterea unor fraude cu caracter economic ce cauzează prejudicii de pro- –
porţii etc. 

Factorii nominalizaţi sunt factori externi. Pe lângă ei astăzi există şi se răspân-
deşte tot mai larg un număr impunător de factori interni, de esenţă locală.

Tentativa de trecere la economia de piaţă nu a însemnat şi constituirea econo-
miei de piaţă în câţiva ani. Acest proces s-a dovedit a fi unul destul de anevoios pentru 
tot spaţiul ex-sovietic. Pentru statele nou apărute, acest proces a devenit un drum 
îndelungat, anevoios, deseori imposibil de parcurs de sine stătător, generând un şir 
de fenomene contradictorii.

Feminizarea sărăciei, şomajul, lipsa locurilor de muncă, nivelul redus de trai au 
silit femeile (care constituie 53% ale populaţiei ţării) să pornească într-un număr tot 
mai mare în căutare de lucru peste hotare, acceptând cele mai împovărătoare munci, 
fără a ţine cont de eventualele consecinţe. Sărăcia, lipsa unei perspective clare de a asi-
gura familiei (în primul rând copiilor) un trai decent, posibilitatea de angaja copiii la 
studii, dorinţa de a procura o locuinţă sau un mijloc de transport – iată unele condiţii 
care au impus femeile noastre să părăsească benevol ţara, lăsând copiii cu soţii (în cele 
mai bune cazuri), bunicii, rudele, vecinii, prietenii etc.

Creşterea decalajului dintre statele bogate (dezvoltate) şi sărace (subdezvolta-
te) influenţează cel mai tare situaţia femeilor şi minorilor din R. Moldova. Decăderea 
economiei naţionale şi instabilitatea politică în R. Moldova se răsfrânge negativ asu-
pra tuturor păturilor sociale, femeile fiind cele mai vulnerabile în această situaţie.

Lichidarea factorilor enumeraţi, care provoacă traficul ilicit de persoane, poate 
duce treptat la revenirea la o viaţă normală a tuturor locuitorilor R. Moldova. Pentru 
aceasta conducerea ţării în programele ei de activitate trebuie să pună în prim-plan 
omul cu necesităţile lui vitale şi spirituale, să programeze activităţi care ar curma răs-
pândirea şi dezvoltarea largă a factorilor ce favorizează traficul ilicit de persoane.

Acest flagel al societăţii poate fi biruit şi lichidat totalmente numai prin efortu-
rile comune ale tuturor organelor de stat împreună cu cele obşteşti şi neguvernamen-
tale, implicând la maximum forţele sănătoase ale societăţii, mai ales ale generaţiei 
în creştere – forţa motrice a zilei de mâine. Un rol decisiv în această luptă îi revine 
organelor Poliţiei, Procuraturii, instituţiilor de învăţământ (de orice nivel) etc.

Fiecare cetăţean al R. Moldova trebuie să fie convins că dintr-o ţară bogată 
nimeni nu emigrează şi că poţi fi fericit deplin numai în ţara de origine.

Traficul ilicit de persoane este o infracţiune sau un conglomerat de infracţiuni 
îndreptat, în primul rând, asupra unei persoane concrete (copil, femeie, bărbat) şi, 
în al doilea rând, asupra tuturor membrilor societăţii. În ultimii ani acest gen de in-
fracţiuni are un caracter internaţional, implicând mai mulţi subiecţi ai infracţiunilor 
comise. Pentru combaterea acestor infracţiuni, este necesară interacţiunea tuturor 
subiecţilor implicaţi în activitatea de prevenire şi combatere a lor. Din aceste con-
siderente, dacă organele de drept ale R. Moldova şi ale altor ţări abilitate cu funcţii 
de combatere a acestui flagel contemporan intenţionează să îl combată efectiv, este 
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deosebit de important ca ele să dispună de capacitatea şi aptitudinea de a colecta şi 
efectua schimbul necesar de informaţii în acest domeniu.

Analizând activitatea de colectare (acumulare) a informaţiei şi pentru a evita o 
abordare prea îngustă, trebuie să ţinem cont de doi factori importanţi, şi anume:

în primul rând, toată informaţia acumulată referitoare la structura şi meto- –
dologia de activitate a unei reţele de trafic de la începutul procesului şi până la sfârşi-
tul lui prezintă o importanţă deosebită pentru cercetarea acestui gen de infracţiuni;

în al doilea rând, este important de a evita gândul-capcană, conform căruia  –
sursele de informaţie sunt în mod convenabil împărţite în trei categorii geografice 
care ţin de ţările de origine, de tranzitare şi de destinaţie. De exemplu, ar fi logic să 
presupunem că: informaţia referitoare la racolarea persoanelor destinate traficului ar 
putea fi mai uşor de obţinut la Chişinău sau în alte localităţi ale R. Moldova; ar fi po-
sibil ca informaţia de cea mai înaltă calitate despre metodele de racolare şi utilizate pe 
teritoriul ţării să fie obţinută în timpul discuţiilor cu persoanele (victimele) traficate 
din R. Moldova, care cooperează cu organele de drept din ţările de destinaţie.

Activitatea de colectare a informaţiei operative trebuie desfăşurată în confor-
mitate cu prevederile Legii R. Moldova privind activitatea investigativ-operativă. În 
acest sens pot fi aplicate următoarele prevederi:

conform art.13, alin.(1), lit.a) – organele care exercită AOI sunt în drept să  –
înfăptuiască măsuri operative de investigaţii în scopul acumulării informaţiei necesa-
re pentru soluţionarea sarcinilor acestei activităţi;

conform art.7, alin.(1), lit.a), b) temeiurile pentru înfăptuirea măsurilor  –
operative de investigaţii sunt:

a) circumstanţele neclare în legătură cu pornirea urmăririi penale;
b) informaţiile devenite cunoscute organelor care exercită AOI:

privind acţiunea contrară legii în curs de pregătire, comitere sau comisă,  –
precum şi privind persoanele care o pregătesc, o comit sau au comis-o, dacă datele 
pentru pornirea urmăririi penale sunt insuficiente;

conform art.9 alin.(1), organele care exercită AIO în cazul prezenţei temeiu- –
rilor nominalizate (de Legea AOI) au dreptul la controlul operativ, a cărui efectuare 
este supusă înregistrării obligatorii, etc.

De regulă, în urma verificării informaţiilor operative, trebuie să ne bazăm pe 
colectarea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii.

În cadrul cercetării infracţiunilor de trafic de persoane este necesar de stabilit 
şi de demonstrat următoarele circumstanţe:

faptul traficării persoanei; –
modalitatea de camuflare a faptei ilicite; –
prezenţa sau lipsa consimţământului victimei de a fi traficată; –
personalitatea traficanţilor (proxeneţilor), dacă a existat o înţelegere preala- –

bilă între ei (între proxeneţi şi viitoarea victimă a traficului);
suma profitului preconizată şi cea obţinută de traficanţi în urma activităţilor  –

de trafic;
scopul traficării (exploatare sexuală, muncă forţată, cerşit, activitate crimi- –

nală, participarea la conflicte armate, prelevarea unor organe sau ţesuturi umane);
personalitatea persoanei traficate; –
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numărul persoanelor traficate; –
mecanismul şi itinerarul (căile, traseele, rutele) de trafic; –
metodele de racolare a victimelor; –
organizaţiile de stat, obşteşti, nonguvernamentale sau internaţionale care au  –

favorizat activităţile de trafic;
funcţionarii de stat (deputaţi, miniştri, poliţişti, procurori, funcţionari de  –

stat) sau ai administraţiei publice locale care au favorizat activităţile de trafic etc.
În ceea ce priveşte colectarea şi obţinerea informaţiilor generale despre acest 

gen de infracţiuni, organele investigativ-operative şi de urmărire penală nu se pot 
baza numai pe informaţiile (spusele, mărturiile) victimelor, ci trebuie să utilizeze 
unele metode, mijloace speciale, forţe auxiliare pentru obţinerea unor mijloace de 
probă a circumstanţelor ce prezintă interes şi au importanţă procesuală (probatorie) 
pentru cauza penală cercetată.

Pentru a obţine profit din traficul de persoane, traficantul (proxenetul) trebuie 
să aducă victima pe piaţa locală şi să-i facă reclamă. Rolul funcţionarilor Poliţiei este 
de a studia şi supraveghea industria sexului, atât la nivelul prostituţiei stradale, al bor-
delurilor, hotelurilor, restaurantelor, cât şi al barurilor cu animatoare, al agenţiilor de 
escortă etc.

Informaţiile culese pentru examinarea cazurilor de trafic de persoane, până la 
pornirea urmăririi penale, pot fi culese în urma cercetării următoarelor surse:

mărturiile victimelor traficate; –
de la funcţionarii Poliţiei; –
de la grăniceri şi vameşi; –
prin studierea surselor mass-media, Internetului, reclamelor prostituţiei etc. –
de la persoanele care activează în industria sexului (proxeneţii, întreţinătorii  –

de spelunci şi alţii);
din scrisorile şi petiţiile părinţilor, fraţilor, surorilor, rudelor, prietenilor,  –

colegilor persoanelor traficate;
din rezultatele măsurilor investigativ-operative; –
din evidenţele operative ale MAI, OAI, instituţiilor medicale; –
din evidenţele organizaţiilor internaţionale de cooperare a forţelor Poliţiei  –

(Interpol, Europol, Asiapol, SECI, GUAM, etc.), care practică contracararea traficu-
lui de persoane;

din evidenţele organizaţiilor nonguvernamentale („La Strada”, „Casa Mări- –
oarei” etc.) ce se ocupă de reabilitatea psihologică a persoanelor traficate;

de la companiile şi liniile aeriene, alte companii de transport utilizate de  –
traficanţi (feroviare, auto);

din surse uşor accesibile (reportaje şi informaţii din mass-media, studii şti- –
inţifice, materialele diferitor conferinţe naţionale şi internaţionale ce vizează proble-
ma dată).

Există un volum de informaţii foarte redus privitor la victime, şi aceasta parţial 
se întâmplă din cauza că foarte puţine dintre ele (persoanele traficate), întorcându-se 
acasă, nu doresc să dezvăluie ce li s-a întâmplat în străinătate, cu ce s-au ocupat acolo 
(simţul ruşinii faţă de cei din jur).

În opinia autorilor, descoperirea la timp şi completă a infracţiunilor de trafic 
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de persoane poate duce la rezultate scontate de către majoritatea membrilor societă-
ţii, şi anume:

tragerea la răspundere (penală, administrativă, disciplinară) conform legis- –
laţiei R. Moldova a persoanelor ce au intrat în conflict cu legea;

minimizarea numărului infracţiunilor de trafic; –
identificarea la maxim a persoanelor implicate sau care favorizează acest gen  –

de infracţiuni;
micşorarea numărului persoanelor traficate ilegal în alte ţări europene sau  –

ale Africii şi ale Americii;
minimizarea numărului copiilor educaţi de un singur părinte sau fără pă- –

rinţi, care practică vagabondajul, cerşitul, nu frecventează şcoala, practică prostituţia, 
consumă alcool şi droguri, nu posedă o profesie, nu au un loc stabil de lucru, comit 
infracţiuni etc.;

minimizarea numărului divorţurilor, avorturilor criminale, întărirea relaţi- –
ilor conjugale între soţi;

scăderea numărului părinţilor în etate care rămân fără nici un ajutor moral  –
şi material din partea copiilor plecaţi ilegal la muncă în străinătate;

creşterea copiilor nou-născuţi ce ar duce la sporirea natalităţii în R. Moldova; –
sporirea imaginii pozitive despre R. Moldova şi cetăţenii ei în faţa altor po- –

poare;
supremaţia legilor în faţa cetăţenilor R. Moldova etc. –

Examinând un şir de dosare penale pe cazuri de trafic de persoane, autorii 
constată că există unele probleme care apar la examinarea cauzelor penale de trafic 
cercetate de ofiţerii de urmărire penală şi procurorii procuraturilor, şi anume:

timpul scurs din momentul când a fost comisă infracţiunea şi momentul când  –
a fost identificată victima traficului. În acest scop urmează de intensificat în continuare 
activitatea investigativ-operativă cu aplicarea măsurilor ofensive în combaterea acestui 
flagel şi documentarea grupărilor criminale specializate în acest domeniu;

particularităţile transnaţionale ale acestui gen de infracţiuni. În acest scop este  –
necesar de continuat activităţile de conlucrare cu omologii din ţările de tranzit şi des-
tinaţie, pentru îmbunătăţirea procedurii schimbului de informaţii, bunelor practici şi 
organizarea operaţiunilor comune întru documentarea şi anihilarea reţelelor internaţi-
onale începând cu recrutorii şi terminând cu traficanţii din ţara de destinaţie;

participarea unui grup de persoane la comiterea infracţiunii, care este bine  –
organizat, conspirat, dotat, informat, bine finanţat, cu legături în rândurile lumii in-
terlope. În acest scop este necesar de intensificat efectuarea măsurilor proactive şi 
instruirea profesională a efectivului implicat în documentarea cazurilor de trafic;

prezenţa pe teritoriul Republicii Moldova a regiunii transnistrene necon- –
trolate de autorităţile de drept constituţionale. Din regiunea transnistreană  provin 
multe victime ale traficului de persoane, ele însă nu pot fi identificate din motivele 
expuse mai sus. Tot în această regiune îşi găsesc refugiu persoanele implicate în tra-
ficul de fiinţe umane, care nu pot fi reţinute şi oferite justiţiei din aceleaşi motive. În 
acest scop este necesar de conlucrat cu ONG-urile internaţionale de profil, care au 
acces în regiunea transnistreană, fiind coordonatori ai unor proiecte de combatere a 
acestui fenomen;
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traficarea persoanelor, în special a tinerilor din Moldova în ţări ca Turcia,  –
Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, regiunea Kosovo, partea Ciprului de Nord, 
necontrolată de autorităţile constituţionale, care la acest capitol nu cooperează cu 
organele de drept ale Republicii Moldova şi nu răspund la interpelările şi comisiile 
rogatorii expediate. În acest scop este necesar de efectuat măsurile de identificare a 
potenţialelor victime la etapa recrutării şi transportării lor în ţările de destinaţie, în 
scopul prevenirii victimizării acestora;

lipsa acordurilor de colaborare în acest domeniu cu o serie de ţări unde sunt  –
traficate persoanele din Republica Moldova, în special cu ţările musulmane şi din 
Africa;

probele se acumulează destul de anevoios şi organul de urmărire penală de  –
multe ori se limitează numai la declaraţiile victimei, a câtorva martori, confruntări şi 
declaraţiile bănuitului (învinuitului) dacă acesta le depune, ceea ce nu întotdeauna 
este suficient pentru a expedia cauza în instanţa de judecată şi luarea unei decizii de 
condamnare a persoanei inculpate;

este complicată efectuarea acţiunilor de urmărire penală pe teritoriul altor  –
state, iar în cazurile statelor musulmane, practic imposibil;

răspunsurile la comisiile rogatorii internaţionale sunt primite cu mare în- –
târziere, iar fără aceste materiale nu întotdeauna se poate lua o decizie referitoare la 
cazul examinat;

repatrierea copiilor în Republica Moldova din ţările unde ei au fost localizaţi  –
(traficaţi). Procedura de repatriere a minorilor este destul de dificilă şi anevoioasă; în 
afară de colaboratorii MAI sunt antrenaţi specialişti din diferite structuri, şi anume: 
Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene, Serviciul de Grăniceri, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, autorită-
ţile publice locale, reprezentanţi ai organelor competente ale ţărilor de destinaţie etc.

Rezolvarea problemelor nominalizate şi a celor ce pot apărea în viitor poate 
fi atinsă numai prin atitudinea conştiincioasă şi legitimă a tuturor participanţilor la 
combaterea infracţiunilor de trafic de persoane.


