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Traficul de copii este o problemă a lumii contem-
porane, care reprezintă un pericol serios pen-
tru valorile democratice consacrate. În pofida 
numeroaselor bariere existente și a măsurilor 
întreprinse, comerţul cu sclavi, provenind încă 
din antichitate, nu a dispărut de pe faţa pământu-
lui, ci doar s-a manifestat și se manifestă prin noi 
forme, acest lucru fiind influenţat atât de un șir de 
procese obiective ce au loc în comunitatea mon-
dială — globalizarea, creșterea mobilităţii umane, 
informatizarea ș.a., cât și de tendinţa traficanţi-
lor de a evada din vizorul instanţelor de control. 
În zilele noastre copiii continuă să fie folosiţi ca 
un simplu obiect de cumpărare-vânzare, ei sunt 
impuși să presteze servicii sexuale și să lucreze în 
sectoare ale economiei tenebre din diferite ţări, 
sunt	exploataţi	în	calitate	de	menajere,	folosiţi	ca	
momeală în calitate de cerșetori, ca donatori de 
organe pentru transplant, în activitatea criminală, 
conflicte militare ș.a.m.d. 

Pentru organizarea unei contracarări eficiente a 
acestui fenomen mondial e necesar a cunoaște 
toate aspectele lui, factorii de influenţă, precum 
și tendinţele de evoluţie. Deși în diverse ţări și 
zone ale lumii au fost întreprinse destule cerce-
tări în scopul studierii fenomenului trafic de copii, 
dimensiunile și unele aspecte ale lui rămân în 

continuare neclare. Acest fapt este determinat 
de caracterul ascuns al fenomenului dat. În plus, 
adesea traficul de copii este analizat în cadrul unei 
teme mai generale — traficul de fiinţe umane, iar 
cercetătorii utilizează abordări diferite în concep-
tualizarea unor asemenea noţiuni ca „traficul de 
fiinţe umane” și „traficul de copii”, ceea ce influen-
ţează negativ concluziile cercetărilor. Rezultatele 
acestora sunt și ele condiţionate de perioade de 
timp limitate, însuși fenomenul fiind unul nestabil 
— el este supus influenţei unor factori numeroși. 

Prezenta cercetare este o încercare de a prezenta 
caracteristicile calitative, precum și unele cantita-
tive, ale fenomenului trafic de copii în Republica 
Moldova. Raportul despre cercetarea în cauză 
însumează informaţii despre profilul copilului 
supus traficului de copii, raportat la media statis-
tică, factorii ce sporesc vulnerabilitatea copiilor 
faţă de antrenarea lor în situaţie de trafic de copii, 
relevă principalele semne și elemente ale crimei 
trafic de copii, specificul recrutării, transportării, 
formele de exploatare și metodele ilicite de influ-
enţare/control asupra copiilor. În raport mai sunt 
prezentate modelele existente de trafic cu copii, 
atât la nivel transnaţional, când copiii, cetăţeni ai 
Republicii Moldova, devin obiectul exploatării în 
alte ţări, cât și în interiorul ţării. La fel sunt reflec-

CUVÂNT ÎNAINTE
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tate de asemenea unele tendinţe noi ale evolu-
ţiei fenomenului trafic de copii, sunt analizate 
conexiunile lui cu fenomenul turismului sexual cu  
implicarea copiilor, prezent în ultima vreme și în 
Moldova. 

Sperăm că prezentul raport va fi util unui cerc 
extins de specialiști, preocupaţi de problemele 
copiilor, dar și va contribui la creșterea eficienţei 
eforturilor de depășire a acestor probleme, între-
prinse la nivel naţional și internaţional. 

Cuvânt înainte 
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Viorel Ciobanu, Procuratura Generală a Republicii  •
Moldova; 

Petru Boghean, Iurie Podarilov, Alexandru  •
Beșleagă și Iurie Slivciuc, Centrul pentru com-
baterea traficului de persoane al Ministerului 
Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

Valeriu Bobuţac, Comisariatul Principal al Poliţiei  •
din or. Chișinău; 

Diana Donoaga, Ministerul Muncii, Protecţiei  •
Sociale și Familiei;

Liubovi Popov, secţia raională asistenţă socială și  •
protecţie a familiei (or. Căușeni);

Marina Popovici, secţia minori și moravuri a  •
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii 
Moldova;

Stella Rotaru, Organizaţia Internaţională pentru  •
Migraţie, Misiunea din Moldova (or. Chișinău);

Lidia	Gorceag,	Valentina	Seuţă	și	Nadejda	Radu,	 •
Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor 
și potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 
umane al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și 
Familiei (or. Chișinău);

Antonina Comerzan, Fundaţia „Terre des hommes” •  
Elveţia, Lausanne (Reprezentanţa în Republica 
Moldova);

Nicoletta Canţer, ONG  „Medecins du Monde”  •
(or. Bălţi);

Tatiana Moca și Natalia Rotaru-Sârbu, ONG  „Copil,  •
Comunitate, Familie” (or. Chișinău); 

Olga Dotin, Centrul „Sotis” (ONG, or. Bălţi); •

Oxana Alistratova, Natalia Savcina și Elena  •
Rezvanova, ONG  „Interacţiune” (or. Tiraspol);

Oxana Egorova, ONG  „Perspectiva” (or. Râbniţa); •

Daniela Sâmboteanu și Rodica Coreţchi, Centrul  •
„Amicul” (ONG, or. Chișinău);

Natalia Codreanu, Renal Foundation (ONG, or.  •
Chișinău);

Ana	Gobjilă,	Centrul	de	plasament	temporar	a	 •
copiilor „Small Group Home” (ONG, or. Chișinău);

Lilia Borzin, Centrul pentru Prevenirea Traficului  •
de Femei (or. Chișinău);

Ion Oboroceanu, Centrul de Drept (ONG, or.  •
Căușeni).
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Exprimăm sincere mulţumiri specialiștilor din organizaţiile de stat, neguvernamentale și intergu-
vernamentale,	care	ne-au	sprijinit	în	realizarea	cercetării	în	cauză.	



8



9

1.1. Scopurile, sarcinile și metodologia 
cercetării 

Scopul prezentei cercetări este studiul fenomenu-
lui trafic de copii în Republica Moldova, al caracte-
risticilor lui calitative și al unora din cele cantita-
tive, precum și a tendinţelor de evoluţie în ultimii 
ani. Sarcinile cercetării cuprind studierea:

diverselor aspecte ale fenomenului trafic de  •
copii în interiorul ţării și la nivel transnaţional;

profilului copilului, victimă a traficului de fiinţe  •
umane, raportat la media statistică, precum și a 
factorilor care sporesc vulnerabilitatea copiilor 
faţă de ademenirea în situaţii de trafic cu copii; 

procedeelor de recrutare a copiilor și a profilu- •
lui recrutorului, raportat la media statistică; 

metodelor de scoatere a copiilor din ţară,  •
ţărilor	de	destinaţie	și	mijloacelor	de	transport	
utilizate; 

formelor de exploatare și a procedeelor ilicite  •
de influenţă asupra victimelor, utilizate de 
exploatatori. 

În legătură cu apariţia unor informaţii despre turis-
mul sexual implicând copiii în Republica Moldova, 
s-a decis ca sarcinile acestei cercetări să includă 
studierea și acestor manifestări ale fenomenului 
dat și a eventualelor legături cu fenomenul trafic 
de copii. 

Metodologia cercetării a cuprins câteva etape. La 
început am întreprins o analiză repetată a docu-
mentelor legislaţiei internaţionale și naţionale, 
cercetărilor existente, precum și a altor materiale 
privind traficul de copii, turismul sexual cu impli-
carea copiilor și alte probleme asociate. Ulterior, 
ţinând cont de această analiză, au fost selectate 
abordările faţă de concepţia cercetării și metodele 
de colectare a datelor.

Pentru colectarea datelor s-a procedat la o abor-
dare în complex, ceea ce a permis să avem în 
vedere un larg spectru de opinii ale unui număr 
impunător de specialiști și de date statistice des-
pre problema în cauză, precum și la alegerea unor 
metode flexibile, bazate pe combinarea meto-
delor de analiză cantitativă și calitativă. Dat fiind 
caracterul latent al fenomenelor cercetate, au fost 
aplicate preponderent metodele analizei calita-
tive, în special când vine vorba despre turismul 
sexual implicând copiii. 

1. CADRUL CERCETĂRII 
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Cadrul cercetării1.

Au fost utilizate următoarele metode de colectare 
și prelucrare a datelor primare:

analiza datelor statistice ale diferitelor organi-a)  
zaţii, participante la contracararea traficului de 
fiinţe umane; 

analiza unor cazuri reale de trafic cu copii și b)  
turism sexual implicând copiii;

organizarea unor interviuri semistructurate cu c)  
specialiștii din diferite organizaţii, experţi în 
problemă.

Se cuvine să menţionăm că iniţial, conform proiec-
tului cercetării, erau preconizate interviuri structu-
rate cu copii, victime ale traficului de persoane și 
ale turismului sexual deoarece acești copii prezintă 
surse preţioase de informaţii privind fenomenele 
cercetate. Însă o evaluare a eventualelor riscuri 
și limitări, ce ţin de folosirea tehnicii în cauză de 
colectarea datelor, ne-a convins să nu o aplicăm. 
În primul rând, utilizarea unor asemenea interviuri 
ar provoca amintiri despre evenimente traumatice 
din viaţa copiilor, ceea ce ar putea genera victimi-
zarea lor repetată, chiar dacă organizarea acestor 
interviuri ar respecta toate precauţiile, procedu-
rile, regulile etice și recomandările specialiștilor. 
În	al	doilea	rând,	politica	majorităţii	organizaţiilor	
care	oferă	nemijlocit	asistenţă	copiilor	care	au	avut	
de suferit, nu permite participarea beneficiarilor în 
proiectele de cercetare, fapt care limitează serios 
accesul la asemenea surse de informaţie. În sfârșit, 
urmează să ţinem cont de o eventuală influenţă 
asupra rezultatelor cercetări a unui astfel de factor 
cum	este	decalajul	de	timp	dintre	momentul	inter-
vievării și momentul antrenării copilului intervie-
vat în situaţia care reprezintă obiectul cercetării. 

Astfel, luând în considerarea interesul suprem al 
copilului și interesele cercetării ca atare, s-a decis 
să limităm cadrul cercetării la analiza informaţiei 
despre cazuri reale de trafic cu copii, de care cer-
cetătorii	deja	dispun.	

Analiza datelor statistice din diferite organizaţii 

Pentru analiza cantitativă a fenomenului trafic 
de copii în Moldova a fost utilizată metoda anali-
zei repetate a rapoartelor privind alte cercetări în 
domeniul dat, precum și datele statistice privind 
numărul de cazuri cu trafic de copii de la: 

Procuratura Generală a Republicii Moldova; •

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,  •
Misiunea în Moldova;

Centrul Internaţional „La Strada” și alte organizaţii.  •

Suntem nevoiţi să recunoaștem că Moldova nu 
dispune de o bază de date unică privind cazurile 
de trafic de fiinţe umane/copii și nici de o statistică 
veridică, care ar putea caracteriza exhaustiv speci-
ficul fenomenului trafic de persoane și de copii. 

Analiza unor cazuri reale de trafic cu copii și a 
turismului sexual implicând copiii

Pentru analiză a fost utilizată baza de date a 
Centrului Internaţional „La Strada” privind cazu-
rile reale de trafic cu fiinţe umane și turism sexual 
implicând copiii. Decizia de a utiliza pentru cer-
cetare baza de date privind cazurile de trafic cu 
fiinţe a unei singure organizaţii ţine de faptul că 
în Moldova lipsește o bază de date unică despre 
cazuri reale de trafic cu fiinţe umane. Mai multe 
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organizaţii acumulează date despre această pro-
blemă, însă fiecare colectează datele și ţine evi-
denţa statistică în felul său, în funcţie de propri-
ile sarcini. În plus, fiecare victimă a traficului de 
fiinţe umane este referită pentru diferite tipuri 
de asistenţă la diverse organizaţii, una și aceeași 
persoană fiind prezentă de multe ori în datele sta-
tistice ale fiecărei organizaţii. Toate acestea gene-
rează diverse impedimente pentru comparaţea, 
prelucrarea și analiza informaţiei. 

Din baza de date a Centrului Internaţional 
„La Strada” au fost selectate:

105 interviuri individuale structurate cu copii,  •
victime ale traficului de copii și 

25 de interviuri cu victime/prezumate victime  •
ale turismului sexual implicând copiii. 

Interviurile au fost realizate de specialiștii Centrului 
Internaţional „La Strada” în baza unei anchete din 
20 de întrebări și meticulos documentate. E cazul 
să precizăm că interviurile au fost realizate de 
specialiști instruiţi, iar scopul principal era iden-
tificarea nevoilor urgente ale fiecărui copil care a 
suferit de pe urma fenomenului pentru a i se asi-
gura accesul la asistenţă specializată. După inter-
viu toţi copiii au beneficiat de asistenţa necesară 
din partea diferitelor structuri de stat, organizaţii 
neguvernamentale și interguvernamentale, spe-
cializate în asistenţa și protecţia copiilor, aflaţi în 
situaţii dificile. Alteori, la primul interviu nu era 
posibil a colecta toată informaţia necesară, pre-
văzută	 în	 anchetă.	 În	majoritatea	 cazurilor	 infor-
maţia era colectată și inclusă într-o bază de date 
specială pe etape, în perioada acordării asistenţei, 
după ce se stabilea un contact psihologic și copilul 
era predispus să ofere aceste date intervievatoru-

lui. De aceea criteriul principal de selectare a fost 
prezenţa în anchetă a informaţiei complete des-
pre cazul analizat. Toate datele colectate de orga-
nizaţia noastră în scopuri statistice și știinţifice au 
fost depersonalizate în procesul prelucrării. Toate 
numele copiilor din raport sunt inventate. 

Urmând tema limitărilor cercetării în cauză, este 
cazul să avem de asemenea în vedere că cele 105 
de interviuri cu victimele traficului de copii au 
fost realizate pe parcursul unei perioade de timp 
destul de îndelungate — din 2001 până în 2009. 
Întrucât această circumstanţă presupune anumite 
erori ce ţin de eșantionul ales, de acest lucru s-a 
ţinut cont în mod special la analiza și interpreta-
rea datelor. Concluziile analizei interviurilor cu 
victimele traficului de copii au fost discutate cu 
specialiștii din alte organizaţii și corectate potrivit 
sugestiilor acestora. 

Cât despre cazurile de turism sexual implicând 
copiii, se cuvine să ţinem cont de faptul că feno-
menul dat a început să se manifeste în Moldova 
relativ nu demult, deocamdată au fost descope-
rite doar câteva cazuri, de aceea rezultatele pre-
lucrării informaţiei disponibile pot fi mai puţin 
reprezentative. 

În plus, vom preciza că eșantionul și raportul pre-
zintă numai cazurile transfrontaliere de trafic cu 
copii, când Moldova este ţara de origine, ceea ce 
e mai caracteristic pentru republica noastră. Deși 
în diverse surse referitoare la această problemă se 
subliniază apariţia câtorva cazuri de trafic cu fiinţe 
umane, în care Moldova apare ca ţară de tranzit 
și chiar de destinaţie, asemenea cazuri nu sunt 
caracteristice pentru ţara noastră și au rămas în 
afara prezentei cercetări.
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Cadrul cercetării1.

1 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre 
traficul de fiinţe umane și traficul de copii” nr. 37 din 22.11.2004. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie, 2005, nr. 8.

Realizarea interviurilor cu experţii în domeniu 

Metodologia cercetării a inclus aplicarea tehnici-
lor de intervievare de către experţii în problemă 
cu utilizarea ghidului interviului semistructurat. 
Răspunsurile experţilor au fost fie înregistrate la dic-
tafon, fie pe hârtie în scopul fixării acelei informaţii 
unice, de care dispun experţii. Rezultatele intervie-
vării experţilor sunt prezente în acest raport. 

În total au fost intervievaţi 30 de specialiști din 19 
organizaţi de stat, neguvernamentale și intergu-
vernamentale, participanţi activi la contracararea 
traficului	 de	 fiinţe	 umane	 în	 Moldova.	 Majoritatea	
specialiștilor intervievaţi posedă, în virtutea tipului 
lor	 de	 activitate,	 o	 experienţă	 de	 lucru	 nemijlocit	
cu copii-victime, aceștia fiind lucrători sociali, psi-
hologi, lucrători ai organelor de drept, ai organiza-
ţiilor neguvernamentale specializate, Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţie etc. Interviurile semi-
structurate cu specialiștii în cauză au fost realizate în 
decembrie 2009. 

1.2. Terminologie și noţiuni de lucru 

În prezentul raport este utilizată în temei termino-
logia împrumutată din legislaţia civilă și penală a 
Republicii Moldova privind traficul de fiinţe umane/
traficul de copii și probleme conexe, precum și din 
Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu 
privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele des-
pre traficul de fiinţe umane și traficul de copii” nr. 37 
din 22.11.2004, adoptată în scopul asigurării unei 
aplicări corecte și unitare a legislaţiei privind traficul 
de fiinţe umane și traficul de copii în ţara noastră. 

În cele ce urmează am inserat noţiunile termeni-
lor utilizaţi în raport. Pentru unii termeni, în afara 
extraselor directe din sursele menţionate mai sus, 
sunt aduse explicaţii suplimentare a semnifica-
ţiei	lor	pe	baza	unor	publicaţii	juridice	speciale	în	
problema dată. În plus, pentru câţiva termini sunt 
folosite definiţii de lucru pentru a evita referinţe 
repetate la alte acte normative sau pentru explica-
ţii mai detaliate a semnificaţiei lor. 

Trafic de fiinţe umane — recrutarea, transportarea, 
transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane 
în scop de exploatare sexuală comercială sau neco-
mercială, prin muncă sau servicii forţate, în sclavie 
sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în con-
flicte armate sau în activităţi criminale, de prelevare 
a organelor sau ţesuturilor pentru transplantare, 
săvârșită prin: ameninţare cu aplicarea sau aplica-
rea violenţei fizice sau psihice nepericuloase pen-
tru viaţa și sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, 
prin confiscare a documentelor și prin servitute, în 
scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu 
este stabilită în mod rezonabil; înșelăciune; abuz de 
poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare 
sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine 
consimţământul unei persoane care deţine contro-
lul asupra unei alte persoane, cu aplicarea violenţei 
periculoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psihică 
a persoanei; prin folosirea torturii, a tratamentelor 
inumane sau degradante pentru a asigura subordo-
narea persoanei ori prin folosirea violului, depen-
denţei fizice, a armei, a ameninţării cu divulgarea 
informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor 
persoane,	precum	și	a	altor	mijloace.1 
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2 Vezi: http://www.coe.int. Пояснительный доклад к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, п.п.74 и 75.
3 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre 

traficul de fiinţe umane și traficul de copii” nr. 37 din 22.11.2004. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie, 2005, nr. 8.
4 Legea Republicii Moldova „Cu privire la prevenirea și combaterea traficului de fiinţe umane” nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812).
5 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre 

traficul de fiinţe umane și traficul de copii” nr. 37 din 22.11.2004. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie, 2005, nr. 8.

De menţionat că, potrivit definiţiei, traficul de 
fiinţe umane reprezintă o combinare a trei grupe 
de elemente:

acţiunia)   (recrutarea, transportarea, transferul, 
adăpostirea sau primirea persoanei); 

mijloaceb)   de constrângere (ameninţare cu apli-
carea sau aplicarea violenţei, răpire, prin confis-
care a documentelor ș.a.m.d.) și 

scopuric)   (diverse forme de exploatare). 

Traficul de fiinţe umane este anume combinarea a 
acestor trei elemente, și nu a fiecărui din ele luate 
aparte.2

Trafic de copii — recrutarea, transportarea, tran-
sferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum 
și darea sau primirea unor plăţi ori beneficii pen-
tru obţinerea consimţământului unei persoane 
care deţine controlul asupra copilului, în scopul: 
exploatării sexuale, comerciale și necomerciale, în 
prostituţie sau în industria pornografică; exploa-
tării prin muncă sau servicii forţate; exploatării în 
sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în 
cazul adopţiei ilegale; folosirii în conflicte armate; 
folosirii în activitate criminală; prelevării organelor 
sau ţesuturilor pentru transplantare; abandonării 
în străinătate. Aceleași acţiuni însoţite: de aplicare 
a violenţei fizice sau psihice asupra copilului; de 
abuz sexual asupra copilului, de exploatare sexu-

ală comercială și necomercială a acestuia; de apli-
care a torturii, a tratamentelor inumane sau degra-
dante pentru a asigura subordonarea copilului ori 
însoţite de viol, de profitare de dependenţa fizică 
a copilului, de folosire a armei, de ameninţare cu 
divulgarea informaţiilor confidenţiale familiei copi-
lului sau altor persoane; de exploatare în sclavie 
sau în condiţii similare sclaviei; de folosire a copi-
lului în conflicte armate; de prelevare a organelor 
sau ţesuturilor pentru transplantare.3 Recrutarea, 
transportarea, transferarea, adăpostirea sau primi-
rea unui copil în scopurile exploatării sunt consi-
derate trafic de fiinţe umane, chiar dacă nu au fost 
utilizate	nici	unul	din	mijloacele	de	influenţare.	

Copil /minor — persoană care nu a atins vârsta 
de 18 ani.4

Recrutarea — atragerea persoanelor prin selectare 
în situaţie de trafic de fiinţe umane. Include acţiuni 
orientate la încheierea unei înţelegeri a părţilor prin 
care una dintre părţi își asumă obligaţia de a presta 
o anumită muncă/servicii în anumite condiţii, pen-
tru o anumită remunerare, într-un loc anumit etc., iar 
altă	parte	își	asumă	obligaţia	de	a	o	ajuta	pe	prima	
(organizarea deplasării la viitorul loc de muncă ș.a.) 
și/sau să achite în acest scop o plată oarecare. 

Transportare — deplasarea unei persoane dintr-un 
loc în altul în perimetrul unui stat sau peste frontieră, 
folosind	diferite	mijloace	de	transport	ori	pe	jos.5
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Transferul — transmiterea victimei de la o per-
soană la alta prin vânzare-cumpărare, schimb, dare 
în chirie, cesiune în contul unei datorii, donaţie sau 
alte asemenea tranzacţii cu sau fără recompensă.6

Adăpostirea — plasarea victimei într-un loc ferit 
pentru a nu fi descoperită de către reprezentan-
ţii organelor de stat sau de terţe persoane care ar 
putea denunţa traficantul.7 Este realizată în afara 
locului permanent de trai al victimei.

Primirea victimei este preluarea victimei traficate 
de către o altă persoană de la persoana care i-a 
transmis-o prin vânzare-cumpărare, schimb, dare 
în chirie, cesiune în contul unei datorii, donaţie sau 
alte asemenea tranzacţii cu sau fără recompensă.8

Prin exploatare sexuală se înţelege impunerea per-
soanei la practicarea prostituţiei sau a altor acţiuni 
cu caracter sexual. Prin exploatare sexuală comer-
cială se înţelege activitate aducătoare de profituri, 
care	are	drept	urmare	majorarea	activului	patrimo-
nial al făptuitorului sau altor persoane, exprimându-
se în folosirea victimei prin constrângere în prosti-
tuţie sau în industria pornografică. Prin exploatare 
sexuală necomercială se înţelege activitatea care 
nu are nici un impact direct asupra mărimii patrimo-

niului făptuitorului sau altor persoane, exprimându-
se	în	căsătorie	(inclusiv	poligamică),	concubinaj	sau	
alte asemenea forme de coabitare etc.9

Victima traficului de fiinţe umane/copii — per-
soană fizică ce a avut de suferit în rezultatul trafi-
cului de fiinţe umane/copii.

Traficant de fiinţe umane/copii — persoană care 
participă la organizarea și desfășurarea traficului 
de fiinţe umane/copii. 

Turism sexual implicând copiii — exploatarea 
sexuală comercială a copiilor de către persoane, 
ce călătoresc dintr-o localitate în alta, întreţinând 
acolo relaţii sexuale cu copiii.10 Ca și traficul de 
copii, fenomenul „înflorește” din contul inegalităţii 
economice al ţărilor. 

Proxenetism — îndemnul sau determinarea la 
prostituţie ori înlesnirea practicării prostituţiei, ori 
tragerea de foloase de pe urma practicării prosti-
tuţiei de către o altă persoană.11

6 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării legislaţiei în cauzele despre 
traficul de fiinţe umane și traficul de copii” nr. 37 din 22.11.2004. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie, 2005, nr. 8.

7 Tot acolo.
8 Tot acolo.
9 Tot acolo.
10 Вопросы и ответы о коммерческой сексуальной эксплуатации детей. ECPAT International, 2008, стр.13.
11 Articolul 220 al Codului penal al Republicii Moldova.
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2.1. Scurtă incursiune istorică

Primii ani de constituire a tânărului stat Republica 
Moldova, apărut în 1990 în spaţiul exsovietic, au fost 
secundaţi de o criză economică, un conflict armat 
în	 zona	Transnistriei,	 un	 nivel	 ridicat	 al	 șomajului,	
pauperizarea în masă a populaţiei și un exod al unui 
număr impunător de braţe de muncă spre alte ţări în 
căutarea	mijloacelor	de	supravieţuire.	Sucombarea	
regimului sovietic a adus cetăţenilor Moldovei posi-
bilitatea de a se deplasa relativ liber către alte ţări și 
continente în căutarea unei vieţi mai bune, ceea ce 
s-a	soldat	și	cu	efecte	pozitive.	Majoritatea	lucrători-
lor migranţi au izbutit să-și redreseze nivelul bunăs-
tării propriilor familii, să-și procure locuinţe, să-și 
amelioreze regimul de alimentare, să-și sporească 
cheltuielile pentru studiile copiilor și pur și simplu să 
afle mai mult despre viaţa în alte state. Însă migraţia 
masivă s-a lăsat nu numai cu efecte pozitive. 

În anii 90, cea mai mare parte a populaţiei din 
Moldova, în special din spaţiul rural, nu numai nu 
avea experienţa călătoriei peste hotare, dar nici 
reprezentări clare despre realităţile vieţii din ţări 
străine, despre posibilităţi de plecare din republică 
și	angajarea	legală	în	câmpul	muncii	peste	hotare.	

Acest lucru i-a făcut vulnerabili la oferte dubioase 
de organizare a migraţiei, venite de la afaceriști de 
diversă speţă și chiar de la lumea interlopă, ce activa 
adesea din umbra unor firme oficiale. În consecinţă, 
o parte din migranţii moldoveni se aflau peste 
hotare nelegitim, fiind antrenaţi în sfere neformale 
ale pieţei muncii, precum și în afara ei, adică în sfere 
marginale dacă nu chiar criminale. Astfel de stare 
a lucrurilor generau apariţia cazurilor de exploatare 
sexuală și prin muncă a migranţilor din Moldova, ca 
și a migranţilor din alte state, de altfel, constituite în 
spaţiul fostei Uniuni Sovietice. 

La sfârșitul anilor 90, pe arena internaţională tot 
mai des a prins a se vorbi despre răspândirea 
fenomenului trafic de fiinţe umane, inclusiv de 
copii. Victime ale acestui grav fenomen deveneau 
și cetăţenii Moldovei. Republica Moldova se con-
sideră una dintre cele mai sărace ţări din Europa, 
prestatoare de marfă vie în ţările economic mai 
dezvoltate. La acea perioadă de timp se sublinia că 
victime ale traficului de persoane devin în temei 
femeile	 și	 copiii.	 În	 majoritatea	 cazurilor	 victime	
deveneau persoane aparte, dar au fost înregistrate 
și cazuri când obiect al traficului deveneau fami-
lii — mame cu copii.12 Printre formele de bază ale 

12 Traficul de Fiinţe Umane în Sud-Estul și Estul Europei. Probleme și perspective. Reţeaua ARIADNE împotriva Traficului de Fiinţe 
Umane în Sud-Estul și Estul Europei, 2006, p.83. Versiunea electronică a publicaţiei în limba română poate fi accesată în internet: 
http://www.lastrada.md/publicatii

2. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ȘI 
DIMENSIUNILE FENOMENULUI TRAFIC 
DE COPII ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
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exploatării cetăţenilor moldoveni la acea vreme 
se menţiona exploatarea sexuală și constrângere 
la cerșit. Mai târziu au început a fi descoperite 
cazuri de exploatare forţată a muncii în agricultură, 
menaj,	 comerţ,	precum	și	 cazuri	de	 constrângere	
de a participa la activitate criminală. Multe victime 
au fost supuse mai multor forme de exploatare: 
combinarea exploatării sexuale și prin muncă, a 
exploatării prin muncă și cerșitului, exploatării 
sexuale și cerșitului.13 Au fost descoperite cazuri de 
trafic de persoane, ale căror victime erau bărbaţii, 
exploataţi de cele mai multe ori în sfera construc-
ţiilor. Geografia ţărilor de destinaţie a traficului de 
fiinţe umane se extindea necontenit. Potrivit date-
lor Centrului regional de cercetare a Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţie, în perioada ani-
lor 2000 până în 2004 cetăţenii Moldovei au fost 
supuși exploatării în 32 de ţări ale lumii.14 

Din 2003 în Moldova se înregistrează nu numai 
cazuri de trafic cu fiinţe umane/copii la nivel 
transnaţional, dar trafic intern,15 când cetăţeni ai 
Republicii Moldova au fost recrutaţi, transportaţi și 
supuși exploatării, etape consecutive ale traficului 
de persoane, în interiorul ţării. 

Republica Moldova a recunoscut că se confruntă 
cu problema traficului de fiinţe umane, inclusiv 

copii, iar începând cu anul 2001, conducerea ţării 
începe să întreprindă măsuri active de combatere 
a acestui fenomen. Trebuie să precizăm că trafi-
cul de copii este tratat de conducerea Moldovei 
într-un cadru mai extins al fenomenului trafic de 
persoane, de aceea măsurile legislative, organiza-
ţionale, administrative ș.a. sunt axate pe combate-
rea traficului de fiinţe umane, inclusiv copii.16 Spre 
marele nostru regret, problema continuă a fi actu-
ală pentru Republica Moldova. 

Potrivit ultimului raport al Departamentului de 
Stat al SUA „Traficul de fiinţe umane” pentru anul 
2008,17 care este anual prezentat în Congresul SUA 
și reflectă problemele generate de traficul de fiinţe 
umane din toată lumea, precum și eforturile guver-
nelor de combatere a acestui fenomen, Republica 
Moldova rămâne în continuare o ţară de origine a 
traficului de fiinţe umane. Într-o măsură mai mică, 
Moldova este și o ţară de tranzit și de destinaţie 
pentru femei și tinere, supuse traficului de fiinţe 
umane în scopul exploatării sexuale comerciale, dar 
și pentru bărbaţi, afectaţi de traficul de persoane în 
scopul muncii. Femeile din Moldova sunt traficate 
în temei în Turcia, Rusia, Cipru, EAU, precum și în 
alte ţări ale Orientului Apropiat și Europei de Vest. 
În raportul respectiv sunt semnalate de asemenea 

13 Al 2-lea Raport Anual asupra Victimelor TFU în Sud-Estul Europei, 2005. Raportul Naţional, Republica Moldova. OIM, Geneva, 
2005, pag. 4.

14 Tot acolo.
15 ILO-IPEC, Rapid Assessment on Trafficking in Children for Labour and Sexual Exploitation in Moldova, 2003, p.1.
16 O informaţie detaliată despre măsurile de contracarare a traficului de fiinţe umane în Republica Moldova poate fi găsită în 

materialele Conferinţei Internaţionale „Mecanismele Naţionale de Referire pentru asistenţa li protecţia victimelor traficului: 
teorie și practică”, 21-22 octombrie 2008, pag. 26. Versiunea electronică în limbile română, rusă și engleză poate fi accesată la 
adresa de Internet : http://www.lastrada.md/date/rapoarte 

17 U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, 2009, p.209. Can be download from the internet: 
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009. 
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cazuri de trafic cu copii din Moldova în ţările vecine 
în scopul exploatării în cerșit, precum și cazuri de 
trafic intern de copii, când fetiţe și femei din locali-
tăţi rurale erau recrutate și transportate la Chișinău, 
capitala Moldovei, în scopul exploatării lor sexuale. 

Potrivit datelor dintr-o cercetare a Centrului 
Internaţional „La Strada”, drept bază socială a trafi-
cului de fiinţe umane din republică o constituie în 
temei	fetele	sărace	din	spaţiul	rural	și	neangajate	în	
câmpul muncii.18 Însă fenomenul traficului de fiinţe 
umane, inclusiv de copii în Moldova, se explică nu 
numai prin sărăcie și lipsa unor oportunităţi de pla-
sare în câmpul muncii. Datele aceleiași cercetări 
denotă că la grupul cu risc sporit de a fi traficaţi sunt 
atribuiţi copiii orfani și cei din familii incomplete. 
Dacă acești copii rămân fără custodia părinţilor și 
sunt repartizaţi în instituţii de tip internat, ei devin 
și mai atractivi pentru traficanţi. Absolvenţii interna-
telor, de regulă, nu au deprinderi necesare de viaţă 
și	se	orientează	slab	în	realitatea	înconjurătoare	din-
colo de pereţii instituţiei unde au fost educaţi. Ei nu 
au cu cine se sfătui când iau decizia de a pleca peste 
hotare, iar în caz de dispariţie pe un astfel de copil 
nu-l caută nimeni. 

Specialiștii mai remarcă în calitate de factori 
„declanșatori” ai traficului de fiinţe umane violenţa 
în familie, precum și problema corupţiei, recunos-
cută și de Guvernul Moldovei.19

2.2. Dimensiunile fenomenului trafic 
de copii

A aprecia cu exactitate aria răspândirii fenomenului 
trafic de copii în Moldova este imposibil înainte de 
toate din cauza caracterului latent al problemei și al 
flexibilităţii fenomenului, care este în continuă trans-
formare datorită tendinţei criminalilor de a evada 
din vizorul atenţiei sporite a organelor de drept. 

Potrivit alineatului (4), c) al articolului 8 din 
Legea Republicii Moldova nr. 241-XVI „Cu pri-
vire la prevenirea și combaterea traficului de 
fiinţe umane” din 20 octombrie 2005, Comitetul 
naţional pentru combaterea traficului de fiinţe 
umane „colectează și analizează informaţii des-
pre dimensiunile, starea și tendinţele traficului 
de fiinţe umane”.20 Însă această funcţie nu și-a 
aflat o aplicare practică nici până în prezent. În 
Moldova lipsește deocamdată un sistem unic de 
colectare a informaţiei despre traficul de fiinţe 
umane și traficul de copii. 

Unica sursă oficială pentru Guvern sunt datele 
Procuraturii Generale ale Republicii Moldova pri-
vind	urmărirea	penală	și	practica	justiţiară	pe	cau-
zele penale cu trafic de copii. Urmărirea penală 
pentru infracţiunea trafic de copii cade sub inci-
denţa articolului 206 al Codului penal al Republicii 
Moldova. 

18 Traficul de persoane în Moldova. Comentarii, tendinţe, recomandări. Centrul Internaţional „La Strada”, Chișinău, 2005, 
pag. 49. Versiunea electronică a publicaţiei în limbile română, engleză și rusă poate fi accesată prin Internet: 
http://www.lastrada.md/date/rapoarte și studii

19 U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, 2009, p.209. Can be downloaded from the internet: 
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009

20 Traficul de fiinţe umane în Moldova: acte normative. OSCE, misiunea în Moldova, și Centrul Internaţional „La Strada”, Chișinău, 
2006, pag. 12. Versiunea electronică a publicaţiei în limbile română, engleză și rusă poate fi accesată prin Internet: http://www.
lastrada.md/date/acte normativewww.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009
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(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adă-
postirea sau primirea unui copil, precum și 
darea sau primirea unor plăţi ori beneficii 
pentru obţinerea consimţământului unei 
persoane care deţine controlul asupra copi-
lului, în scopul:

 exploatării sexuale, comerciale și neco-a)  
merciale, în prostituţie sau în industria 
pornografică;

 exploatării prin muncă sau servicii forţate; b)  
b1) practicării cerșetoriei sau în alte scopuri  
	 	josnice;

 exploatării în sclavie sau în condiţii similare c)  
sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale;

 folosirii în conflicte armate;d)  

 folosirii în activitate criminală;e)  

 prelevării organelor sau ţesuturilor pentru f )  
transplantare;

 abandonării în străinătate,g)  

se pedepsește cu închisoare de la 8 la 12 ani, cu 
privarea de dreptul de a ocupa anumite func-
ţii sau de a exercita o anumită activitate pe un 
termen	de	la	2	la	5	ani,	iar	persoana	juridică	se	
pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 
la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea 
de dreptul de a desfășura o anumită activitate, 
sau	cu	lichidarea	persoanei	juridice.

(2) Aceleași acţiuni însoţite:

de violenţă fizică și psihică, de aplicare a a)  
armei de foc sau de ameninţare cu aplica-
rea acesteia;

de abuz și violenţă sexuală;b)  

de profitare de abuzde autoritate sau de c)  
situaţia de vulnerabilitate a copilului, de 
ameninţare cu divulgarea informaţiilor 
confidenţiale familiei copilului sau altor 
persoane;

anulat prin Legea 235-XVI din 08.11.2007;d)  

anulat prin Legea 235-XVI din 08.11.2007;e)  

de prelevare a organelor sau ţesuturilor f )  
umane

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 de 
ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite 
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe 
un	termen	de	la	2	la	5	ani,	iar	persoana	juridică	
se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 
la 7000 de unităţi convenţionale, cu privarea 
de dreptul de a desfășura o anumită activitate, 
sau	cu	lichidarea	persoanei	juridice.

Articolul 206. Traficul de copii
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(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):

săvârșite de o persoană care anterior a a)  
săvîrșit aceleași acţiuni;

săvârșite asupra a doi sau mai multor copii;b)  

săvârșite de o persoană cu funcţie de c)  
răspundere sau de o persoană cu înaltă 
funcţie de răspundere;

săvârșite de un grup criminal organizat sau d)  
de o organizaţie criminală;

soldate cu vătămarea gravă a integrităţii e)  
corporale sau cu o boală psihică a copilului 
cu decesul acestuia sau sinuciderea acestuia;

săvîrșite asupra unui copil în vîrstă de pînă f )  
la 14 ani

se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 20 de ani, cu 
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau 
de a exercita o anumită activitate pe un termen de 
la 3 la 5 ani sau cu detenţiune pe viaţă, iar persoana 
juridică	se	pedepsește	cu	amendă	în	mărime	de	la	
7000 la 9000 de unităţi convenţionale, cu privarea 
de dreptul de a desfășura o anumită activitate sau 
cu	lichidarea	persoanei	juridice.

(4) Victima traficului de copii este absolvită 
de răspundere penală pentru infracţiunile 
săvârșite de ea în legătură cu această cali-
tate procesuală.

Codul penal al Republicii Moldova nr. 985–XV din 
18 aprilie 2002. (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 129, art. 1012.

Potrivit datelor Procuraturii Generale pentru anii 2005-2009, începând cu 2007, numărul infracţiunilor 
trafic	de	copii	înregistrate,	a	sentinţelor	decise	de	instanţele	de	judecată	și	a	condamnaţilor	pe	art.	206	
CP al Republicii Moldova este în continuă scădere (vezi Diagrama 1).
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Statistica Secţiei minori și moravuri a Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada ianuarie 2003 — 
noiembrie 2009 (vezi Diagrama 2) de asemenea confirmă scăderea numărului de infracţiuni trafic de 
copii începând cu anul 2007. 

E necesar să mai precizăm că înregistrarea infracţi-
unilor penale este operată nu cu anul săvârșirii, ci 
cu data începerii urmării penale, care poate începe 
peste câţiva ani de la comiterea infracţiunii. De aceea 
evoluţia descoperirii infracţiunilor trafic de copii din 
Diagramele 1 și 2 reflectă activitatea organelor de 
drept și nu neapărat evoluţia fenomenului însuși.

În opinia specialiștilor organelor de drept intervie-
vaţi în cadrul prezentei cercetări, scăderea numă-
rului infracţiunilor trafic de copii din ultimii ani se 
explică prin: 

îmbunătăţirea activităţii sistemului organelor  •
de drept;

măsurile de prevenire a fenomenului trafic de  •
copii, întreprinse de conducerea ţării în anii 
precedenţi;

diminuării și metamorfozei însuși fenomenului  •
trafic de copii în Moldova.
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În același timp, răspunzând la întrebarea privind 
motivele diferenţei dintre numărul cauzelor iniţiate 
pe art. 206 CP și a dosarelor predate pentru exami-
nare	în	instanţele	de	judecată	pe	același	articol	(vezi	
Diagrama 1), specialiștii Centrului pentru combate-
rea traficului de persoane (CCTP) au indicat asupra 
dificultăţilor existente la colectarea probelor privind 
comiterea unor asemenea infracţiuni. Acest lucru 
ţine în primul rând de faptul că exploatarea copiilor 
are loc în altă ţară, fiind anevoios de a obţine informa-
ţii de la organele de drept din acea ţară. Colectarea 
probelor se complică adesea din cauza perioadei 
îndelungate de timp de la comiterea infracţiunii. Din 
care cauză urmărirea penală pe unele dosare se sus-
pendă, încetează sau se recalifică pe un alt articol al 
CP. Această informaţie denotă faptul că reţelele cri-

minalităţii transnaţionale de trafic cu copii sunt bine 
organizate și reclamă cheltuieli de timp, eforturi și 
mijloace	 considerabile,	 pot	 rămâne	 nedescoperite	
din	lipsa	mijloacelor	necesare	în	Moldova.	Activitatea	
organelor de drept ar trebui îmbunătăţită, iar finan-
ţarea ei sporită. Nu e un secret nici prezenţa factoru-
lui corupţie în organele de drept. 

În calitate de măsură principală, care a influenţat 
descreșterea numărului de cauze penale privind 
traficul de copii, colaboratorii CCTP al MAI numesc 
înăsprirea controlului frontalier asupra scoaterii 
copiilor din ţară (la sfârșitul anului 2005 au fost 
înăsprite regulile de trecere a hotarelor de către 
copii la ieșirea din ţară). 

„Graţie diverselor măsuri întreprinse, în ultimii doi ani se atestă tendinţa de stabilizare a situaţiei 
privind traficul de fiinţe umane. În pofida faptului că mai persistă un șir de factori ca sărăcia și 
șomajul, care contribuie la apariţia ofertelor de „carne vie” în ţară și influenţează negativ situaţia din 
acest domeniu, totuși măsurile întreprinse de stat în anii 2001-2008, susţinute de societatea civilă și 
comunitatea internaţională, au permis stoparea creșterii fenomenului trafic de fiinţe umane în ţară și 
prevenirea înrăutăţirii situaţiei”.

Marina Popovici, Secţia minori și moravuri, MAI

„Regresul fenomenului trafic de fiinţe umane din ultimii ani se explică prin mai multe motive: prin 
măsurile întreprinse de combatere a criminalităţii organizate, înăsprirea controlului frontalier la 
aeroportul din Chișinău și alte puncte de trecere a hotarelor Moldovei, prin înăsprirea regimului de 
vize și control frontalier în România, precum și în alte state europene. Scăderea numărului cazurilor 
de trafic cu copii se explică de asemenea prin înăsprirea regimului de trecere a hotarelor de către 
minori… Da, mulţi se plâng pe acest regim birocratic, dar el s-a soldat cu un efect vizibil.” 

Petru Boghean, Centrul pentru combaterea traficului de persoane al MAI 
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La evaluarea situaţiei trafic de fiinţe umane/
copii în Moldova, de rând cu datele oficiale ale 
organelor de drept, adesea sunt invocate datele 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 
(OIM), Misiunea din Moldova, privind numărul 
de victime ale acestei infracţiuni, ce au beneficiat 
de asistenţa organizaţiei date. Pe parcursul anilor 
2000—2009, OIM a oferit asistenţă pentru 209 
copii și 2393 adulţi, care au suferit de pe urma 
traficului de fiinţe umane, cetăţeni ai Republicii 
Moldova. Aceste cifre includ nu numai victi-

mele care au colaborat cu organele de drept, ci 
și pe cele care nu au dorit să depună mărturii. 
Întrucât	OIM	oferă	mijloace	considerabile	pentru	
acordarea asistenţei victimelor, iar programele 
ei cuprind mai toate (cu rare excepţii) victimele 
traficului de fiinţe umane/copii, identificate de 
organizaţiile de stat și neguvernamentale, actori 
ai contracarării traficului de fiinţe umane, statis-
tica acestei organizaţii se consideră a fi cea mai 
veritabilă (vezi Diagrama 3).

Prezintă interes de asemenea unele informaţii 
despre metamorfozele acestui fenomen criminal. 
Astfel, colaboratorii CCTP indică, de exemplu, asu-
pra faptelor de reorientare a unor infractori de la 
traficul de fiinţe umane la organizarea migraţiei 
ilegale. Evident, acest lucru este condiţionat de 
pedepsirea strictă a organizării traficului de fiinţe 
umane/copii. Organizarea migraţiei ilegale se sol-
dează cu o pedeapsă mai puţin severă, iar profitul 
obţinut din organizarea migraţiei ilegale este și el 
destul de atractiv. Reprezentanţii poliţiei consideră 

prin acest moment se explică creșterea numărului 
cazurilor de scoatere a copiilor peste hotarele ţării 
(articolul 207 CP al Republicii Moldova). Chiar dacă 
în	majoritatea	cazurilor	scoaterea	copiilor	din	ţară	
este organizată la cererea părinţilor acestora, care 
lucrează ilegal în alte ţări și doresc unificarea fami-
liei, pe reprezentanţii organelor de drept îi pune în 
gardă faptul că procedeul de organizare ilegală a 
scoaterii copiilor este analogic mecanismului tra-
fic de fiinţe umane, hotarul dintre aceste infracţi-
uni fiind foarte subţire. 

„Părinţii care lucrează peste hotare sunt gata să plătească bani buni intermediarilor, doar că aceștia 
trebuie să organizeze trecerea odraslelor din Moldova în ţara unde lucrează ilegal acești părinţi… 
Însă în acest caz nu există nici o garanţie că acest copil va fi predat părinţilor”. 

Petru Boghean, Centrul pentru combaterea traficului de persoane al MAI 
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După cum arată statistica OIM, numărul copiilor 
traficaţi de asemenea a scăzut în anii 2008—2009. 
Trebuie însă să precizăm că OIM ţine evidenţa victi-
melor traficului de copii nu la data recrutării/antrenă-
rii reale în situaţia de trafic cu copii, ci la data identifi-
cării victimelor/includerii în programul de asistenţă. 
Conform datelor noastre, acest lucru ţine de ordinea 
organizării colectării informaţiei date în alte ţări, 
unde sunt implementate programele OIM, și a prelu-
crării ei ulterioare. Existenţa acestei probleme privind 
datele despre vârsta victimelor la momentul recrută-
rii a fost semnalată încă în al doilea raport anual cu 
privire la victimele TFU în Sud-Estul Europei pentru 
anul 2005, pregătit de Centrul Regional de Cercetare 
al OIM.21 Din care cauză datele din Diagrama 3 pot să 
nu reflecte evoluţia fenomenului. 

În afară de asta, e necesar de menţionat, că cifrele 
prezentate în Diagrama 3 nu includ numărul de copii 
care nu reușesc să scape din robie. Conform date-
lor Centrului Internaţional „La Strada”, intervievarea 

copiilor–victima traficului de fiinţe umane arată că la 
fiecare copil identificat ca victima traficului de fiinţe 
umane la nivel transnaţional, se atribuie aproximativ 
trei alţi copii concetăţeni cu aceiași soartă, care se aflau 
împreună în situaţia de exploatare. Totodată, soarta 
ulterioară a acestor copii rămâne a fi necunoscută.

Intervievarea specialiștilor de la OIM și de la Centrul de 
asistenţă și protecţie a victimelor și potenţialelor vic-
time ale traficului de fiinţe umane, finanţat în comun 
de OIM și de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și 
Familiei, arată că toţi specialiștii nu sunt de acord cu 
faptul că există tendinţa de descreștere a traficului 
de copii. Ei explică descreșterea în anii 2008—2009 
a numărului de copii victime care au beneficiat de 
asistenţă în cadrul programelor OIM prin:

probleme de organizare a combaterii traficului  •
de fiinţe umane în ţările de destinaţie; 
modificarea fenomenului trafic de copii; •
dificultăţilor în identificarea victimelor.  •

21 Al 2-lea raport anual cu privire la victimele TFU în Sud-Estul Europei, 2005. Raportul Naţional, Republica Moldova. 
OIM, Geneva, 2005, pag. 9.
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„În unele ţări, cum ar fi, de exemplu, Turcia, care tinde să intre în UE, organele de drept pur și simplu 
nu sunt interesate în descoperirea victimelor, ca să nu știrbească statistica și imaginea ţării. În altă 
ţară de destinaţie — Rusia — din povestirile beneficiarilor noștri minori, care au suferit de pe urma 
exploatării sexuale, reprezentanţii organelor de drept percepeau de la stăpânii lor „amenzi” neoficiale 
și nu mai tindeau să-i tragă la răspundere penală, ca nu cumva să piardă sursa de venituri”. 

Valentina Seuţa, Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor și potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane. 

22 U.S. Department of State, “Trafficking in Persons” Report, 2009, p.209. Can be downloaded from the internet: 
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2009. 

Astfel, rezultatele cercetărilor noastre confirmă 
că în Moldova nu există date statistice veritabile, 
ce ar permite să evaluăm dimensiunile fenome-
nului trafic de fiinţe umane/copii. Analiza altor 
cercetări în aceeași problematică arată că ele 
reflectă în temei o informaţie calitativă privind 
aspectele recrutării, transportării și exploatării 
copiilor, victime ale traficului de fiinţe umane. 
Sunt cunoscute doar câteva tentative de a cuan-
tifica amploarea fenomenului traficului de fiinţe 
umane (adulţi și copii), bazate pe date neoficiale, 
intervievarea unor grupuri de populaţie specifice 
și calcule aproximative prin interpolare matema-
tică de distribuire a datelor din anchetă privind 
întreaga populaţie. Aceste date sunt supuse, de 
regulă, unei critici aspre din partea altor specialiști. 
Astfel, în raportul Departamentului de Stat al SUA 
„Traficul de fiinţe umane” pentru anul 2008,22 de 
exemplu, sunt prezentate datele uneia din cerce-
tările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, reali-
zate împreună cu Biroul Naţional de Statistică din 
Republica Moldova. Potrivit calculelor aproxima-

tive ale autorilor cercetării în cauză, numărul victi-
melor muncii forţate (în conformitate cu concep-
ţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii, traficul 
de fiinţe umane/copii este una din cele mai grave 
forme de muncă forţată) în anul 2008 a constituit 
25000 de persoane. Această cifră diferă însutit de 
statistica organelor de drept din Moldova și a OIM, 
Misiunea	 în	 Moldova.	 Majoritatea	 specialiștilor	
consideră această cifră eronată, generată de un 
sondaj	 incorect	 al	populaţiei	 și	 de	 interpretarea	
greșită	a	rezultatelor	sondajului.

Cel mai des în cercetări putem întâlni date pri-
vind evaluarea cantitativă a fenomenului trafic de 
copii în indicatori relativi — media procentuală a 
numărului de victime ale traficului de copii rapor-
tată la numărul victimelor adulte ale traficului de 
fiinţe umane. Astfel, potrivit datelor celui de-al 
doilea raport anual cu privire la victimele traficu-
lui de fiinţe umane în Europa de Sud-Est, editată 
de OIM în anul 2005, analiza datelor OIM pentru 
anii 2000—2004 arată că în medie copiii consti-
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23 Al 2-lea Raport Anual cu privire la victimele TFU în Sud-Estul Europei, 2005. Raportul Naţional, Republica Moldova. 
OIM, Geneva, 2005, pag.4. 

24 Alocuţiunea directorului Centrului pentru combaterea traficului de persoane la conferinţa regională „Violenţa faţă, de copii: 
probleme și căile de depășire” în or. Mensk, Bielarusi, 9-10 aprilie 2008.

25 Traficul de persoane în Moldova. Comentarii, tendinţe, recomandări. Centrul Internaţional „La Strada”, 
Chișinău, 2005, pag. 19. Versiunea electronică a publicaţiei în limbile română, engleză și rusă poate fi accesată prin Internet: 
http://www.lastrada.md/date/rapoarte și studii

tuie de la 10 la 15% din numărul total al victimelor 
exploatării sexuale și prin muncă. În același timp, 
minorii alcătuiau cota cea mai mare a victimelor 
traficului de fiinţe umane, constrânse să se ocupe 
cu cerșitul sau să participe la activităţi criminale 
— 35,7% în 2003 și 39,1% în 2004.23 În ultimii 
ani, conform datelor acestei organizaţii, numărul 
copiilor victime a scăzut atât în expresie absolută, 
cât și în cea relativă. În anii 2008-2009, procentul 
minorilor a constituit respectiv 10% și 5%.

Potrivit datelor CCTP, minorii constituie circa 13% 
din numărul victimelor traficului de fiinţe umane.24 

Conform datelor Centrului Internaţional „La 
Strada”, raportul procentual al copiilor ce au suferit 
de pe urma traficului faţă de numărul victimelor 
traficului de fiinţe umane adulte crește. Dacă în 
anii 1998-2000 această cifră constituia 10%, apoi în 
perioada anilor 2001—2004 ea a crescut, alcătuind 
15%.25 Creșterea raportului procentual a continuat 
și în perioada următoare, când acest raport a atins 
nivelul de 20% în anii 2005—2009. E drept că, în 
opinia colaboratorilor organizaţiei noastre, aceste 
cifre pot reflecta mai degrabă anumite schimbări 
în activitatea organizaţiei (intensificarea accen-
tului în lucrul cu copiii), decât modificarea feno-
menului însuși. În același timp, consultanţii de la 
Linia Fierbinte a Centrului Internaţional „La Strada” 

remarcă faptul că în ultimii ani crește numărul de 
apeluri cu informări despre cazurile de dispariţie a 
copiilor. Nu putem exclude faptul că, în definitiv, 
copiii dispăruţi fără veste ar fi devenit victime ale 
grupurilor criminale, inclusiv ale traficanţilor de 
persoane. 

Așadar, rezultatele prezentei cercetări arată că 
participanţii la procesul de contracarare a tra-
ficului de fiinţe umane în Moldova înfăptuiesc 
colectarea datelor despre cazurile de trafic fie-
care conform propriului algoritm elaborat de 
sine stătător, astfel făcând imposibilă compara-
rea datelor la nivel naţional. Nu există nici o sta-
tistică veridică, care ar putea caracteriza verita-
bil dimensiunile fenomenului trafic de copii în 
Republica Moldova, precum și tendinţa de răs-
pândire a lui. Nici specialiștii intervievaţi nu au 
o	părere	unică	în	această	chestiune.	Majoritatea	
reprezentanţilor structurilor de stat cred că în 
rezultatul măsurilor întreprinse fenomenul trafic 
de copii s-a diminuat. Însă reprezentanţii orga-
nizaţiilor neguvernamentale și interguverna-
mentale nu consideră astfel și spun că a devenit 
mai dificil a identifica cazurile de trafic cu copii. 
În special vom menţiona că toţi intervievaţii au 
căzut de acord că fenomenul trafic de copii este 
foarte complicat și, sub influenţa diferiţilor fac-
tori capătă noi forme. 
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2.3. Cauzele caracterului latent al 
fenomenului trafic de copii

Fenomenul trafic de copii rămâne ascuns și nu 
se manifestă deschis în primul rând din cauză că 
acest lucru nu și-l doresc criminalii. Ca răspuns la 
sporirea atenţiei publice faţă de problema dată și 
măsurile de contracarare întreprinse, ei vin cu noi 
șiretlicuri și schimbări ale mecanismului activităţii 
lor criminale. Ceea ce generează dificultăţi în iden-
tificarea victimelor și descoperirea infracţiunilor 
trafic de copii. 

Una din problemele identificării victimelor trafi-
cului de copii ţine de faptul că recrutării și trans-
portării peste hotare în scopul exploatării sexu-

ale comerciale sunt expuși tot mai des minorii 
care anterior au fost supuși exploatării sexuale în 
Moldova. Lucru care modifică esenţial profilul vic-
timei traficului de fiinţe umane raportat la media 
statistică. La prima întâlnire a reprezentanţilor 
organelor de drept și lucrătorilor sociali cu victi-
mele exploatării sexuale, ei sunt neplăcut surprinși 
de comportamentul indecent și aspectul acestor 
persoane, care încearcă să-i convingă că ele nu 
sunt victime, ci acesta este rezultatul alegerii lor 
libere. Într-adevăr, este greu să determini unde 
sfârșește alegerea liberă și începe constrângerea. 
E necesar a ţine cont la ce vârstă victima a fost 
supusă exploatării sexuale. Copii de regulă nu au 
parte de o alegere liberă, la acest lucru îi predis-
pun vârstnicii. 

Chiar dacă persoana dorește să-și găsească de 
lucru peste hotare și este de acord să lucreze în 
sfera prostituţiei, aceasta încă nu înseamnă că 
ea este de acord să fie supusă la tot felul de abu-
zuri. Anume din acest considerent dreptul inter-

naţional și legislaţia cu privire la traficul de fiinţe 
umane/copii prevede că acordul victimei nu este 
relevant la calificarea infracţiunii de trafic cu fiinţe 
umane/copii. Cu toate acestea, în practică califica-
rea infracţiunii prezintă dificultăţi.

„Multe tinere care au fost supuse exploatării sexuale în Moldova, mai târziu sunt vândute în 
businessul sexual de peste hotare. Ele sunt adesea confundate cu prostituate, pentru că de la bun 
început au accepta să presteze servicii sexuale, dar în principiu și finalmente au nimerit în situaţia de 
exploatare”.

Valentina Seuţa, Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor și potenţialelor victime ale traficului 
de fiinţe umane
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În virtutea specificului psihicii infantile, victimele 
violenţei și a exploatării preferă adesea să nu spună 
adulţilor despre experienţa lor tragică, deoarece 
adulţii sunt cei cu care asociază această experienţă. 
Trebuie să treacă ani ca să-și recapete încrederea 
faţă de vârstnici. Psihologii remarcă de asemenea 
că copiii mici, victime ale exploatării, vorbesc cu mai 

puţin chef despre exploatatorii lor în virtutea meca-
nismului de autoapărare, dezvoltat la nivel intuitiv. 
Pentru copiii care au devenit victime ale exploa-
tării și abuzului este caracteristic prezenţa sindro-
mului Stockholm — relaţie traumatică de apărare 
inconștientă, ce apare între victimă și agresor în pro-
cesul aplicării sau ameninţării cu aplicarea abuzului. 

La	încadrarea	juridică	a	acţiunilor	făptuitorului	în	baza	art.	165	și	art.	206	Cod	penal	nu	se	ia	în	
consideraţie consimţământul victimei de a fi recrutată, transportată, transferată, adăpostită sau 
primită, chiar dacă aceasta era informată în privinţa scopurilor în care va fi folosită, precum și 
despre	mijloacele	utilizate	în	trafic.

Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu privire la practica aplicării 
legislaţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane și traficul de copii” nr. 37 din 22.11.2004. Buletinul 
Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, nr. 8.26 

Sindromul Stockholm este un termen ce descrie un fenomen paradoxal din psihologie, când 
ostaticii exprimă închinăciuni și emoţii pozitive în raport cu asupritorii lor, ceea ce pare iraţional 
ţinându-se cont de pericolul și riscurile la care sunt supuse victimele”. 

Din Buletinul Secţiei justiţie a Biroului federal de investigaţii, "Understanding Stockholm Syndrome", 
iulie 2007, С. 10.27

26 Traficul de fiinţe umane în Moldova: acte normative. OSCE, misiunea în Moldova, și Centrul Internaţional „La Strada”, Chișinău, 
2006, pag. 58. Versiunea electronică a publicaţiei în limbile română, engleză și rusă poate fi accesată prin Internet: http://www.
lastrada.md/date/acte normative 

27 Vezi:	http://www.fbi.gov/publications/leb/2007/july2007/july2007leb.htm#page10,	acces	22.03.2010.

Sindromul Stockholm se formează la 3—4 zile 
după lipsirea de libertate și se înteţește în cazul 
de izolare a prizonierilor. Sub acţiunea unui șoc 
puternic ostaticii încep să-și simpatizeze cotro-

pitorii, să îndreptăţească acţiunile lor și în ultimă 
instanţă să se identifice cu ei, preluând ideile lor și 
considerând	jertfa	 lor	necesară	pentru	realizarea	
scopului „comun”. După eliberare, ostaticii care au 
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supravieţuit pot susţine activ ideile cotropitorilor, 
să facă demersuri pentru îmblânzirea sentinţei, 
pentru vizitarea lor în locul de detenţie ș.a.m.d.. 
Deși Sindromul Stockholm a fost descris pen-
tru prima dată după analiza situaţiei apărute la 
Stockholm, 1973 în timpul luării de ostatici, mani-
festarea lui este caracteristică și pentru alte cazuri 
de violenţă, asociate răpirii, sclaviei etc. 

Mecanismul natural al apărării psihologice 
inconștiente de informaţia traumatizantă îl face 
adesea pe copil să-și perceapă exploatatorul sau 
abuzatorul ca pe o persoană de care depinde viaţa 
sa, supunându-i-se în totalitate voinţei acestuia. 
De aceea copiii victime adesea renunţă să depună 
mărturii împotriva traficanţilor de fiinţe umane, 
percepându-i pe aceștia din urmă mai degrabă ca 
„salvatori” decât exploatatori. 

Una din problemele identificării victimelor traficu-
lui de fiinţe umane/copii în scopul exploatării sexu-
ale comerciale este faptul că în ultimii ani exploata-
torii remunerează simbolic munca lor. Anterior, la 
identificarea victimelor era aplicat activ un astfel de 

indiciu al traficului de fiinţe umane ca neremunera-
rea muncii/serviciilor prestate de victime. Factorul 
remunerării parţiale a serviciilor face mai dificilă și 
activitatea organelor de drept de calificare a infrac-
ţiunii trafic de fiinţe umane/copii. 

„În ultimul timp sindromul Stockholm este destul de vizibil printre victimele traficului de fiinţe umane, 
inclusiv minori. Ei nu se plâng de nimic. Îmi amintesc de o fetiţă, care a fost exploatată în industria 
sexului de la 11 ani. La întrebarea dacă vrea să colaboreze cu organele de drept pentru a-i pedepsi 
pe infractori, ea mi-a răspuns: „Vezi aceste cizmuliţe? Dacă el (stăpânul) nu i le-ar fi cumpărat, 
până acum ași fi umblat desculţă. Și tu vreai ca eu să-l „torn”? Pentru nimic în lume!”. După această 
discuţie noaptea ea a fugit pe geam de la Centrul nostru… Ele nu doresc să colaboreze cu poliţia, 
adesea schimbă depoziţiile și tăinuiesc adevărul, considerând că traficanţii de persoane le-au făcut o 
indulgenţă când le-au ajutat să plece peste hotare”. 

Lidia Gorceag, Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor și potenţialelor victime ale traficului 
de fiinţe umane 

„Victimele traficului de fiinţe umane tot mai des sunt remunerate parţial, dar această remunerare este 
simbolică. După o perioadă îndelungată de exploatare victimelor li se oferă 100-200 dolari când sunt 
trimise acasă. Uneori traficanţii de copii le trimit părinţilor ceva bani ca să le slăbească vigilenţa. Fetele 
minore nici măcar nu conștientizează că ele au lucrat fiind controlate de cineva, în sclavie. Rar de tot ele se 
adresează undeva și nu sunt identificate ca victime ale traficului de fiinţe umane”. 

Valentina Seuţa, Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor și potenţialelor victime ale traficului 
de fiinţe umane 
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Organele de drept din Moldova nu ţin o statistică 
specială privind traficul de fiinţe umane/copii în 
interiorul ţării. În procesul intervievării în cadrul 
prezentei cercetări, reprezentanţii organelor 
de drept s-au abţinut să comenteze specificul și 

dimensiunile fenomenului trafic de copii intern, 
făcând trimitere la lipsa unei statistici oficiale. În 
același timp, poliţiștii au precizat că este foarte 
dificil să probeze infracţiunea trafic de copii în 
interiorul ţării. Probabil acest lucru ţine de faptul 

Nina, 17 ani, născută într-un sat din nordul Moldovei 

Nina și-a pierdut devreme părinţii. Ea și cei doi fraţi au rămas în îngrijirea unei rude, dar locuiau în 
casa părintească. Îi era greu, fiind cea mai mare în familie și trebuia să-și caute nu numai de grijile ei, 
ci și de ale frăţiorilor. În noiembrie 2009 Nina a cunoscut un bărbat de etnie romă, care venise la ei în 
sat. El i-a propus să lucreze ca servitoare în casa lui din or. Soroca, unde locuia cu soţia și copiii. Pentru 
lucru i-a promis că îi plătește 200$ pe lună. Pentru Nina erau bani buni și ea a acceptat propunerea. 
Dar în casa romilor Nina dintr-odată a fost transformată într-o adevărată roabă. Ea era nevoită să lucreze 
din draga dimineaţă și până hăt seara târziu, slujind atât stăpânului casei, cât și numeroasele lui rude 
și oaspeţi, însă remunerarea promisă așa și nu mai primea. În câteva rânduri oaspeţii beţi au încercat să 
o violeze, dar ea izbutea să scape. Permanent era supravegheată de unul din numeroșii locatari ai casei 
ca ea să nu fugă și să nu telefoneze cuiva, iar noaptea era încuiată la subsol. Odată a izbutit totuși să 
fugă, dar stăpânii au prins-o și au adus-o înapoi. După care stăpânii i-au spus că pregătesc documentele 
pentru a o scoate peste hotare, unde va lucra ca servitoare la niște stăpâni bogaţi. Acest lucru a speriat-o 
rău pe Nina. La puţin timp ea a reușit să-și sune rudele, care au informat imediat poliţia despre acest caz. 
Poliţia a eliberat-o din locul exploatării și fata s-a întors în satul său natal. 

Caz din baza de date a Centrului Internaţional „La Strada” 

2.4. Specificul traficului de copii în 
interiorul ţării 

Fenomenul traficului de fiinţe umane/copii naţio-
nal	a	ajuns	în	atenţia	opiniei	publice	mult	mai	târ-
ziu decât cel transnaţional. El și-a găsit reflectare în 
normele dreptului internaţional abia în anul 2005. 
Pornind de la articolul 2 al Convenţiei Consiliului 
Europei privind acţiunea împotriva traficului de 
fiinţe umane, semnată la Varșovia în 2005, fenome-

nul trafic de fiinţe umane urmează a fi contracarat 
la două nivele în care el se manifestă: transnaţional 
și naţional (în interiorul unei ţări concrete). 

Traficul de fiinţe umane/copii din interiorul ţării are 
aceleași elemente ca și traficul transnaţional, dar 
semnele lui sunt un pic diferite. Specificul traficului 
de copii intern rezidă în faptul că viitoarele victime 
sunt transportate nu peste hotare, ci în altă localitate 
din interiorul ţării, unde și sunt supuse exploatării.
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că	 însăși	construcţia	 juridică	a	acestei	 infracţiuni	
este foarte complicată, se constituie din mai multe 
elemente, care sunt și ele la rândul lor infracţiuni. 
Este mai ușor a descoperi un element oarecare 
decât a uni elemente dispersate și a proba că 
ele se constituie într-o intenţie criminală unică. 
Asemenea cazuri sunt rare, dar există. Astfel, 

în Moldova au devenit bine cunoscute opiniei 
publice materialele unui proces penal privind tra-
ficul de copii, în care a fost implicat un cuplu, care 
locuia în Chișinău. Soţii au organizat businessul 
lor ilicit în capitală, dar victimele erau recrutate și 
aduse în Chișinău din alte regiuni ale Moldovei și 
chiar din ţara vecină, Ucraina. 

Cetăţeanul N. era conducătorul unei organizaţii criminale. În perioada anilor 2001 — 2006, intenţionat, 
în scopul îmbogăţirii ilicite, acţionând într-o cârdășie prealabilă cu membrii altei organizaţii criminale, 
a comis o infracţiune de trafic cu copii în următoarele circumstanţe. 

Pentru înfăptuirea intenţiilor sale criminale, N. a elaborat un plan de acţiuni cu repartizarea strictă a 
rolurilor fiecărui participant la gruparea criminală. Persoane concrete, care acţionau în orașele Bender, 
Tiraspol, Dubăsari, Cahul, Bălţi, Râșcani, Chișinău, precum și în Ucraina, printr-o înţelegere prealabilă și 
în interesul grupării criminale, găseau în perioada 2001—2006 potenţiale victime, colectau informaţii 
despre componenţa familiei, situaţia materială, relaţiile din familie, studiau calităţile lor personale. 

Profitând de situaţia vulnerabilă a victimelor, care în cele mai multe cazuri proveneau din familii 
necomplete, dificile, cu o situaţie materială grea, cu studii medii neterminate, ei recrutau fete minore 
chipurile să le angajeze bucătărese, chelneriţe cu promisiuni de salarii mari, precum și în prostituţie. 
După care, urmărind scopul exploatării sexuale comerciale în prostituţie, le aduceau în Chișinău și le 
transmiteau lui N. și altor membri ai grupării criminale. Pentru adăpostirea minorelor exploatate în 
prostituţie era folosită casa în proprietatea lui N. și a soţiei lui, special adaptată pentru practicarea 
prostituţiei. În același scop au mai fost arendate un apartament și o casă.

Soţia cetăţeanului N. îndeplinea rolul de complice, supraveghetor, punând la dispoziţie casa ce-i 
aparţinea ca proprietate privată pentru practicarea prostituţiei, adăpostirea persoanelor exploatate 
în prostituţie de gruparea criminală, condusă de soţul ei. Ea participa de asemenea personal la 
construcţia și amenajarea casei respective cu toate accesoriile și articolele necesare practicării 
prostituţiei: sală pentru dans, bar, saună, camere separate pentru practicarea prostituţiei și camere 
de locuit pentru persoanele exploatate în prostituţie. Ea supraveghea de asemenea casa respectivă și 
împreună cu N. asigura funcţionalitatea ei. 

Din materialele rechizitoriului unei cauze penale 
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Un alt caz bine cunoscut de trafic de persoane, inclu-
siv minore, în interiorul ţării a fost descoperit în 2008 
pe teritoriul Transnistriei, în or. Râbniţa. În unul din 

barurile locale infractorii au organizat o casă de tole-
ranţă, impunând fetele să presteze clienţilor servicii 
sexuale. Fetele însele locuiau în condiţii de sclavie.

În pofida mai multor cazuri cunoscute de trafic 
de copii în interiorul ţării, date statistice despre 
cazuri similare sunt puţine. Potrivit datelor OIM, 
Misiune în Moldova, în decurs de 9 ani (2001—
2009) au fost înregistrate 41 victime ale traficului 

intern de copii. Cele mai multe asemenea cazuri 
au fost înregistrate în anul 2006 — 13 victime. În 
ani 2007—2009 anual erau înregistrate de la 4 la 
6 victime ale traficului intern de copii. 

„În 2008, în or. Râbniţa, Transnistria, colaboratorii organelor de drept au eliberat opt fete, inclusiv două 
minore, care erau ţinute forţat de infractori și impuse să practice prostituţia. La momentul eliberării 
toate fetele erau la limita extenuării și foarte speriate. Treptat și-au revenit și au povestit despre situaţia 
îngrozitoare în care s-au pomenit.

Toate fetele, cu excepţia uneia, proveneau din satele învecinate cu or. Râbniţa. Una dintre victime suferea 
de oligofrenie, alta era orfană, celelalte proveneau din familii vulnerabile. La momentul recrutării tuturor 
li s-a propus să lucreze chelneriţe într-un bar din Râbniţa. În locul celor promise, ele au fost cazate într-o 
încăpere de subsol degradată iar noaptea le duceau cu taxiul pe la clienţi care depuneau la bar „comenzi 
pentru servicii sexuale”. 

Organizatorul grupului criminal era slăvit prin brutalitatea și cruzimea sa. Tuturor fetelor le-a decolorat 
forţat părul, pentru orice semne de nesupunere erau lipsite de hrană, erau bătute. Organizatorul era 
ajutat de paznicul „instituţiei” și de un taximetrist, complice al infracţiunii. Unele fete au fost exploatate 
câţiva ani la rând, altele câteva luni. Una dintre fete a izbutit totuși să fugă și să se adreseze miliţiei din or. 
Tiraspol. În rezultat a fost organizată o descindere și toate celelalte fete au fost eliberate”. 

Natalia Savcina, ONG „Interacţiune”, or. Tiraspol 

Analiza datelor OIM pentru ultimii ani arată că odată cu descreșterea numărului total de victime ale trafi-
cului de copii se observă o creștere a cotei copiilor exploataţi în interiorul ţării. Astfel, potrivit datelor OIM, 
în anii 2001—2004 numai în 9% din cazurile de trafic cu copii, exploatarea lor avea loc în interiorul ţării. În 
anii 2005—2009 procentul acestor cazuri a crescut considerabil, constituind 34% (vezi Diagrama 4).
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Și datele Centrului Internaţional „La Strada” denotă o creștere considerabilă a cotei copiilor, exploataţi în inte-
riorul ţării din numărul total al victimelor traficului de fiinţe umane — de la 16% în anii 2000—2004 până la 
59% în anii 2005—2009 (vezi Diagrama 5).

În opinia multor specialiști de la OIM și organi-
zaţii neguvernamentale, intervievaţi în cadrul 
cercetării, numărul mic de cazuri de trafic intern 
de copii se explică prin aceleași motive ca și la 

nivel transnaţional — complexitatea fenomenu-
lui, flexibilitatea lui și problemele privind identi-
ficarea victimelor. 
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2.5. Profilul copilului, victimă a traficului 
de copii, raportat la media statistică 

Vârsta și sexul 

Analiza datelor privind vârsta copiilor la momentul 
recrutării demonstrează că cel mai des ei nimeresc 
în situaţie de trafic cu copii la vârsta de 14—17 ani. 
Cazuri de trafic cu fiinţe umane, ale căror victime au 
ajuns	copii	de	până	la	14	ani	au	fost	înregistrate	până	
în anul 2005. Începând cu 2006 asemenea cazuri 
deja	nu	s-au	mai	identificat.	Acest	lucru	se	explică	
probabil prin faptul că la sfârșitul anului 2005 a fost 
înăsprit controlul frontalier asupra trecerii hotarelor 
de către minori, în special copii mici, ceea ce, fără 
îndoială, a devenit o stavilă serioasă pentru infrac-
tori. Nu este exclus că de asemenea această vârstă 
este cea mai prielnică pentru exploatare. 
80% dintre minorii care au suferit din cauza traficu-
lui de fiinţe umane sunt fetiţe, și numai 20% băieţi. 
În ultimii ani a crescut cota băieţilor în numărul 
total al victimelor. 

Locul de origine 

Potrivit rapoartelor Organizaţiei Internaţională a 
Muncii, este greu să găsești în Moldova un raion 
care să nu fie afectat de problema traficului de 

copii.28 Acest lucru este confirmat și de datele 
Centrului Internaţional „La Strada”, ale OIM și ale 
multor altor organizaţii. Geografia provenien-
ţei copiilor, victime ale infracţiunii trafic de copii, 
include aproape toate raionale republicii. Mai mult 
de	 jumătate	 dintre	 victime	 provin	 din	 localităţi	
rurale — 52%. În capitală și suburbiile la momen-
tul recrutării locuiau 18% dintre victime. Celelalte 
30% de copii erau locuitori a unor mici orășele. 

Studiile 

Analiza nivelului de studii al minorilor, victime ale 
traficului de copii, la momentul recrutării arată că 
numai 4% din victime au izbutit să absolvească un 
gimnaziu sau 9 clase ale școlii medii (să obţină stu-
dii generale obligatorii), dar și să mai obţină după 
aceasta o instruire profesională (vezi Diagrama 6). 
42% dintre victime au absolvit numai gimnaziul, 
dar	baza	materială	precară	și	lipsa	altui	sprijin	din	
partea părinţilor nu le-a permis să continue stu-
diile și să obţină o instruire profesională. Pentru a 
supravieţui, ei au încercat să-și găsească de lucru 
îndată după absolvirea gimnaziului, dar au nime-
rit în situaţia de trafic cu fiinţe umane. 26% nu au 
absolvit nici măcar gimnaziul. 4% în general nu au 
frecventat niciodată școala, având vârstă școlară, 
și acum la vârsta de adolescent nu pot citi și scrie. 

28 ILO-IPEC Rapid Assessment on Trafficking in Children for Labour and Sexual Exploitation in Moldova.2003, p. 6. 
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Lidia Gorceag, Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor și potenţialelor victime ale 

Conform informaţiei colaboratorilor Centrului de asistenţă și protecţie a victimelor și potenţialelor vic-

abandonat școala la etapa claselor 4—8.

Conform datelor Centrului Internaţional "La Strada", 
în ultimii câţiva ani a crescut numărul copiilor vic-
time cu retard mintal. Dacă în perioada 2000-2004 
numai 2% din victimele minori ce au suferit în 

-
rii erau discipoli sau au absolvit o instituţie didac-

-
tul acestor copii a crescut și constituia deja 6%. 
Acestei categorii de copii i se dă greu învăţătura 
și ei abandonează cu ușurinţă studiile. Lor le lip-
sesc deprinderile necesare de viaţă și ei depind în 
totalitate de asistenţa vârstnicilor. Având un nivel 

scăzut de studii și pregătire profesională, afectaţi 
adesea de forme ușoare ale retardului mintal, în 
combinare cu lipsa unei supravegheri cuvenite 
din partea vârstnicilor, acești copii ajung lesne 

Starea familială și relaţiile din familie 

În majoritatea cazurilor (71%), minorii, victime 

incomplete, părinţii lor au divorţat sau locuiesc 
-

dat sau chiar ambii (vezi Diagrama 7). 
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E cazul să remarcăm că la momentul recrutării 
majoritatea	 victimelor-copii	 locuiau	 în	 familii	
(78%), cu rudele (9%), cu prietenul/prietena (8%) 

(vezi Diagrama 8). Numai 3% din copiii care au 
suferit din cauza acestui flagel se aflau în instituţii 
de tip internat și alte 2% locuiau de sine stătător. 

În același timp, faptul că locuiau în familii nu i-a 
ocrotit pe copii să nu nimerească în situaţia de 
trafic	de	copii,	deoarece	în	majoritatea	cazurilor	ei	
proveneau din familii dificile. 

Majoritatea	 copiilor	 victime	 trăiau	 în	 sărăcie,	 iar	
adesea și dincolo de limita sărăciei. În procesul 
intervievării 90% dintre copiii victime au indicat 
asupra unor mari probleme economice în familiile 
lor. De regulă, acești copii nu aveau lucrurile ele-

mentare, ceea ce le complica grav viaţa și afecta 
relaţiile reciproce cu semenii lor — ei deveneau 
adesea obiectul ironizărilor în școală. 

Analiza	 situaţiei	 ocupaţionale	 (angajaţi/neanga-
jaţi	 în	 câmpul	 muncii)	 a	 părinţilor	 la	 momentul	
recrutării odraslelor acestora demonstrează că 
majoritatea	 lor	 erau	 șomeri	 și	 nu	 aveau	mijloace	
de existenţă (vezi Diagrama 9).
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Trebuie să precizăm că părinţii copiilor victime, de 
regulă, au un nivel de educaţie (studii) scăzut și ade-
sea ei înșiși iau decizia ca copiii lor să abandoneze 
școala	 și	 să	 înceapă	 a	 lucra,	 neavând	 încă	 majo-
ratul. Sunt de asemenea și părinţi care, plecând 
peste	hotare,	 își	 lasă	 copiii	 în	 grija	 altor	 persoane	
(rude, prieteni, cunoscuţi) sau, dimpotrivă, își trimit 
copiii peste hotare cu alte persoane, necunoscând 
cu adevărat sau neinteresându-se ce „lucru” vor fi 
nevoiţi	să	facă	copiii	lor,	pe	ce	mijloace	vor	trebui	să	

trăiască. De exemplu, pentru familiile de romi este 
caracteristică situaţia când părinţii, plecând peste 
hotare	 după	 câștig,	 își	 lasă	 copiii	 în	 grija	 rudelor,	
care prind a exploata acești copii în cerșit.

Având un nivel scăzut de venituri, familiile victimelor 
sunt adesea cu mulţi copii — 56% din copii victime 
proveneau din familii cu 3 și mai mulţi copii (vezi 
Diagrama 10). Se cuvine să mai precizăm că aceste 
familii cu mulţi copii sunt în temei din localităţi rurale. 

Aproape toţi copii care au nimerit în situaţie de exploatare provin din familii în care există probleme de 
violenţă și alcoolism. 
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Lucrătorii Centrului Internaţional „La Strada” le-au 
solicitat beneficiarilor minori, care au suferit de pe 
urma traficului de copii, să caracterizeze relaţiile 
lor cu părinţii. Iată tabloul răspunsurilor: 

41% — „complicate”; •
22% — „rele”; •
17% — „normale”; •
13% nu au știut ce să răspundă și •

7% dintre copii au caracterizat relaţiile cu  •
părinţii „bune”.

Majoritatea	minorilor	au	menţionat	că	în	perioada	
premergătoare recrutării sufereau de diverse 
tipuri de violenţă în familie: fizică și psihologică 
— 78%, psihologică — 13%, iar unii dintre ei au 
fost chiar victime ale violenţei sexuale în familie 
(incest) — 5% (vezi Diagrama 11). 

Se cuvine să remarcăm că toate cazurile de incest 
care au avut loc până la antrenarea minorilor în situ-
aţia de trafic cu copii, remarcate în Diagrama 11, au 
fost identificate numai în categoria de copii ce au 
suferit de exploatare sexuală (56 din 105 de cazuri 
de trafic de copii în eșantionul cercetat). Iată de ce 

nu e de mirare faptul că mulţi dintre copiii, victime 
ale exploatării, identificaţi în ţările de destinaţie, nu 
prea ard de dorinţa de a se întoarce în familiile lor 
natale. În plus, 16 copii (29%) din aceeași categorie, 
până a fi antrenaţi în situaţia de trafic cu copii, au 
fost victime ale violenţei sexuale în afara familiei. 

Alexei, 8 ani, născut într-un sat din vestul Moldovei 

În vara lui 2009 Alexei, fiind bătut crunt de tatăl său, a fugit de acasă. L-au adăpostit niște ţigani, care l-au 
calmat și i-au permis să locuiască la ei. Pentru prima dat în atâţia ani Alexei s-a simţit liber — nu era bătut, 
era hrănit, a început să doarmă liniștit și nu se mai trezea de frică. În curând ţiganii i-au spus că va fi nevoit 
să meargă prin sate și să ceară de pomană, fiindcă pentru întreţinerea lui sunt necesari bani.

 Caz din baza de date a Centrului Internaţional „La Strada”
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Trăsăturile caracteristice și dimensiunile fenomenului trafic de copii în Republica Moldova2.

„Îmi stăruie în memorie povestea unui băiat în 2004 sau 2005. El a fugit de acasă, erau probleme 
grave, deoarece mama l-a omorât pe tata. El a început să câștige un ban împreună cu alţi adolescenţi, 
prestând servicii de spălare a autoturismelor, nu departe de un parc orășenesc. Acești copii erau folosiţi 
de proprietarii autoturismelor pentru servicii sexuale. Pentru fiecare act sexual primeau câte 30-40 de lei. 
Acești băietani de 14—17 ani percepeau acest lucru ca o metodă nu chiar rea de a-și câștiga existenţa, 
dat fiind că pentru spălarea mașinilor li se plătea cu mult mai puţin. Ei nu înţelegeau că sunt exploataţi. 
Printre acești băietani nu erau numai copii de stradă, care au fugit de acasă. Erau și copii care locuiau în 
familii și care aveau părinţi, dar pe aceștia prea puţin îi interesa cu ce erau preocupaţi copiii lor”.

Natalia Rotaru-Sârbu, ONG „Copil, Comunitate, Familie”

Specialiștii intervievaţi în procesul cercetării au 
mai indicat asupra nivelului scăzut de cunoștinţe 
al victimelor privind migraţia și traficul de copii. La 
momentul recrutării copiii nu știau nimic despre 
vârsta minimă de la care se permite activitate de 
muncă, despre documentele necesare ieșirii din 
ţară, nu cunoșteau nimic despre oportunităţile 

legale	 de	 angajare	 a	 tinerilor	 în	 câmpul	 muncii	
peste hotare etc. Toate cunoștinţele lor despre 
domeniul dat se limitau, de regulă, la câteva exem-
ple pozitive de migraţie a braţelor de muncă de la 
consătenii lor cunoscuţi, ceea ce îi făcea și mai vul-
nerabili la recrutare. 
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3.1. Recrutarea 

Profilul recrutorului, raportat la media statistică 

În calitate de recrutori ai copiilor de cele mai multe 
ori sunt persoane fizice adulte. În 50% din toate 
cazurile de trafic cu copii recrutorii sunt bărbaţi, în 
40% de cazuri — femei și în 10% din cazuri — băr-
bat și femeie, în pereche. Vorbind de naţionalitatea 
și apartenenţa etnică a recrutorului vom preciza că 
de fapt copiii cel mai des erau recrutaţi de conaţio-
nali, de altfel, fiecare al treilea copil a fost recrutat 
de romi pentru exploatare în cerșit ori în agricultură. 
Recrutorii, de regulă, posedă capacităţi comunica-

tive bune, ei cunosc necazurile potenţialelor victime 
și cum le pot ademeni, ce propuneri pot fi pentru 
copii atrăgătoare. 

Analizând cazurile de trafic cu copii, putem con-
cluziona	 că	 în	 majoritatea	 absolută	 a	 cazurilor	
(73% din cazuri) copii au fost recrutaţi de persoane 
bine cunoscute lor, în care aveau încredere (vezi 
Diagrama 12). În 48% din cazuri recrutor era un 
cunoscut pur și simplu, iar în 25% din cazuri recrutor 
era chiar o rudă, un prieten sau vecin al copilului. În 
aceste cazuri copiilor nu le trecea prin minte că li se 
poate întâmpla ceva rău, ei se bizuiau totalmente pe 
sfaturile recrutorilor. 

3. MECANISMUL TRAFICULUI DE COPII 
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Dar, după cum se vede din Diagrama 12, în 27% 
din cazuri recrutorii nu erau cunoscuţi cu viitoa-
rele victime. Cu toate acestea, ei reușeau să stabi-
lească ușor relaţii amicale de încredere și cu copii 

necunoscuţi. Lucru explicabil atât prin vulnerabi-
litatea victimelor, cât și prin bunele capacităţi de 
comunicare ale recrutorilor. 

Uneori în calitate de recrutori se întâlnesc oameni 
care au fost ei înșiși victime ale traficului de persoane. 
Unii prestatori de servicii intervievaţi au indicat asu-
pra apariţiei cazurilor, în care victimele traficului 
de fiinţe umane, supuse exploatării sexuale peste 
hotare, au fost eliberate peste câţiva ani cu condiţia 
că fiecare dintre ele va recruta și va trimite în locul ei 
altă fată. În aceste cazuri furnizarea unei noi victime 
servea drept răsplată pentru propria eliberare. 

Locurile recrutării 

Analiza datelor privind victimele traficului de copii 
demonstrează că de obicei copiii sunt recrutaţi la 

locul lor permanent de trai. Astfel, 66% din copiii 
intervievaţi au mărturisit că au primit ofertă de 
lucru în satul/orașul lor natal. În același timp, 29% 
au recunoscut că au fost recrutaţi în capitală, unde 
își căutau de lucru sau învăţau, iar restul 5% din 
copii au fost recrutaţi în alte oraș, unde trecuseră 
la momentul respectiv. 

Întrucât,	cum	am	mai	menţionat,	în	majoritatea	
cazurilor recrutorii sunt buni cunoscuţi ai copi-
lului, recrutarea putea să aibă loc chiar la el în 
casă.

Aliona, 17 ani, născută într-un sat din sudul Moldovei

Părinţii Alionei au divorţat, iar mama a început să concubineze cu un alt bărbat. În curând ea s-a 
îmbolnăvit și a căzut la pat. Tatăl vitreg era șomer și bea des. El era mereu nemulţămit de Aliona. Nu-i 
plăcea nici comportamentul fetei, nici ce ordine menţinea în casă, nici cum îngrijea de animale. Când 
era beat, totdeauna striga la Aliona, o bătea. Certurile ajungeau până acolo că el o alunga pe Aliona 
de acasă. Într-una din aceste zile, când a fost din nou alungată de acasă, Aliona, plimbându-se pe 
stradă, a cunoscut o persoană care i-a propus de lucru peste hotare.

Caz din baza de date a Centrului Internaţional „La Strada” 
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Băieţii supuși exploatării prin muncă în agricultură, 
construcţii sau în cerșit, mărturisesc că au acceptat 
propunerile de la recrutori direct în câmp, prășind, 
culegând recolta sau păscând vitele. 

În cazurile de recrutare a minorilor pentru a fi 
vânduţi în robie sexuală în interiorul ţării, primul 
contact îl aveau în stradă, în cafenele, baruri, dis-
cotecă ș.a.m.d. Recrutarea fetelor pentru industria 
sexului peste hotare avea loc de asemenea la dis-
cotecă, în baruri sau cluburi de noapte. 

În procesul intervievării unii prestatori de ser-
vicii au remarcat creșterea numărului de cazuri 
de recrutare a fetelor prin Internet, în special în 
orașe. Fetele navighează pe Internet ca să facă 
cunoștinţă cu străini, în speranţa unei căsătorii de 
succes și ameliorării situaţiei lor materiale. 

Procedee de recrutare 

Unul dintre cele mai răspândite procedee de recru-
tare este înșelăciunea. Promisiunile unor salarii 
fabuloase și condiţiile de lucru minunate sunt 
folosite de recrutori cu succes de-a lungul ultimu-
lui deceniu. Aproape 3/4 dintre victimele traficului 

de copii intervievate au confirmat că principalul 
motiv din care au acceptat oferta recrutorilor a 
fost dorinţa de a câștiga bine în Moldova sau peste 
hotarele ei. 

Potrivit informaţiei obţinute de la specialiștii inter-
vievaţi, recrutorii le propuneau adolescenţilor 
care doreau să meargă pentru câștig peste hotare 
diverse tipuri de activitate: băieţilor — lucru în 
construcţii sau agricultură, comerţ cu diverse măr-
furi în transportul public, iar fetelor — de lucru în 
calitate de chelneriţă, dansatoare și dădacă. În 
majoritatea	 cazurilor	 era	o	 înșelăciune,	 iar	 lucrul	
pe care au trebuit să-l îndeplinească în ţara de 
destinaţie nu coincidea cu cel promis în Moldova.

Dar într-un șir de cazuri recrutorii nu recurgeau la 
înșelăciune referitor la sfera de activitate propusă, 
ci le propuneau copiilor la modul direct să practice 
prostituţia sau cerșitul peste hotare, promiţându-le 
salarii mari. Fetele care, fiind minore, până la pleca-
rea peste hotare erau exploatate în prostituţie în 
Moldova, adesea aveau știre despre caracterul vii-
toarei lor munci în ţările de destinaţie, înșelăciunea 
aviza mai degrabă condiţiile de muncă și salariul.

Igor, 16 ani, născut într-un sat din nordul Moldovei 

Mama lui Igor a murit când el era încă mic de tot. Tatăl bea și-l impunea pe fecior să lipsească de la 
școală, ca să poarte grija gospodăriei, adesea îl bătea. Odată a trecut pe la el un cunoscut care i-a 
propus să meargă peste hotare să lucreze în construcţii. El i-a zis că a venit timpul și este tocmai o 
șansă reală ca Igor să devină independent. Băiatul dorea foarte mult să evadeze din jugul tatălui și a 
acceptat. El s-a bucurat că de documente și bilete va avea grijă un prieten de-al cunoscutului său. 

Caz din baza de date a Centrului Internaţional „La Strada” 
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 Printre cauzele plecării în străinătate copii au indi-
cat de asemenea tendinţa de a se mărita cu un 
străin, dorinţa de a cunoaște viaţa de peste hotare 
și/sau a se odihni, a-și vizita părinţii peste hotare. 

Unor copii în general le-a fost dificil să numească 
cauzele care i-au făcut să accepte înduplecările 
recrutorilor: „Pur și simplu am dorit să încep o 
nouă viaţă”, „Exact nu știu ce-mi doream în acel 
moment, am urmat și eu cursul destinului”, „Eram 
strașnic de curioasă să văd ce mă așteaptă în vii-

tor” ș.a.m.d. Mai degrabă erau ghidaţi de fireasca 
curiozitate copilărească și de dorinţa de a schimba 
în bine propria viaţă.

O influenţă nu mai puţin importantă asupra deci-
ziei copiilor o are faptul că recrutorul, străduindu-
se să câștige încrederea lor, le acordă atenţie, 
cheltuiește cu ei anumite sume, procurându-le 
alimente, haine, cosmetică. Copiii obţin ceea ce 
nu au primit în familia lor. 

Întrucât scoaterea legală a copilului este imposibilă fără acceptul părinţilor acestuia, sunt supuși 
înșelăciunii nu numai copiii, dar și părinţii lor. 

„De cele mai dese ori sunt recrutaţi acei copii, care au fost lipsiţi în viaţa lor de atenţie elementară din 
partea vârstnicilor. Recrutorii le satisfac această sete de atenţie, ei iau în considerare doleanţele copiilor, 
le cumpără alimente gustoase și haine la modă. Le dau ceea ce ei nu au primit de la apropiaţii lor”. 

Victoria Dochiţcu, Coordonator la Linia Fierbinte a Centrului Internaţional „La Strada” 

Victor, 15 ani, născut într-un sat din estul Moldovei 

Părinţii lui Victor, aflând că niște rude de-ale lor pleacă cu un grup de bărbaţi în Rusia să mai câștige un ban 
la culesul recoltei, au decis să-l trimită cu ei și pe feciorul lor. Sănătatea părinţilor nu le permitea să plece 
chiar ei înșiși, și s-au gândit că fiul lor ar putea să lucreze în vacanţa de vară. Documentele pentru scoaterea 
copilului le-au întocmit pe numele rudei. În curând Victor, împreună cu ruda sa și consătenii au sosit în una 
din regiunile Rusiei. Au fost cazaţi într-o baracă direct în câmpul de pe care urma să strângă recolta. Până 
la cea mai apropiată localitate erau aproximativ 100 de km. Erau impuși să lucreze în câmp zilnic câte 
12—14 ore. Erau hrăniţi scund și în caz de nesupunere erau bătuţi. Toţi lucrătorii se aflau în supravegherea 
pazei, care nu lăsa nici o șansă de a fugi. Curând exploatatorii l-au despărţit pe Victor de ruda sa, pe care au 
dus-o undeva în altă parte. Peste câteva luni Victor a reușit să fugă. Până în Moldova el s-a deplasat pe jos 
timp de câteva luni. Mâncare cerea de la oameni, uneori în schimbul unui volum de muncă. 

Caz din baza de date a Centrului Internaţional „La Strada” 
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Au fost fixate de asemenea cazuri când recruta-
rea copiilor în scopul exploatării peste hotarele 

ţării era înfăptuită cu aplicarea violenţei fizice și 
psihologice. 

Sunt cazuri când copiii nimereau în situaţii de 
exploatare peste hotare, ocolind etapa de recru-
tare. Un specialist de la Fundaţia „Terre des hom-
mes” (or. Chișinău) a relatat astfel de cazuri, când 
copiii lucrătorilor migranţi, plecaţi peste hotare 
legal împreună cu părinţii, rămâneau ulterior în 
ţara de destinaţie fără supravegherea părinţilor 

și nimereau în situaţii dificile. Uneori părinţii se 
transferau în altă localitate din ţara de destinaţie, 
lăsându-și copiii în supravegherea unor persoane 
străine. Au fost atestate cazuri când părinţii nu se 
mai întorceau după copiii lor și aceștia deveneau 
victime ale exploatării. 

Reprezentanţii unui ONG au relatat un caz când pentru recrutare au fost utilizate substanţe psihotrope. 

Nicolae, 9 ani, născut într-un sat din sudul Moldovei, suferă de retard mental 

Părinţii lui Nicolae beau crunt și-l băteau pe băiat. În casă adesea nu era mâncare și băiatul era nevoit 
să ceară pomană de la săteni sau prin satele vecine. În 2007 el a făcut cunoștinţă cu o familie de romi, 
care l-au invitat să trăiască un timp la ei. La noul loc de trai Nicolae continua să cerșească, dar și lucra 
pe lângă casă la noii săi stăpâni. Peste un timp oarecare romii i-au spus că vor pleca cu toţii să lucreze 
peste hotare. Nicolae s-a speriat și a spus că el nu pleacă nicăieri și se întoarce acasă. Atunci a fost bătut 
și ameninţat că îl vor omorî, dacă nu va asculta de ei și-i va da în cap să fugă. Curând romii și băiatul 
au urcat în tren și înţelegându-se cu însoţitorul de tren, l-au ascuns într-un ascunziș al vagonului, 
poruncindu-i să tacă. În felul acesta romii l-au transportat în Rusia. Acolo era nevoit să cutreiere trenurile 
și să cerșească. Banii câștigaţi îi dădea stăpânilor săi. 

Caz din baza de date a Centrului Internaţional „La Strada” 

„În 2007 la noi s-a adresat tatăl unei fete de 16 ani, care ne-a comunicat că fiica lui a izbutit ca prin minune 
să scape din ghearele criminalilor. În plină zi, când mergea pe stradă, fata a fost înșfăcată, băgată cu 
forţa în mașină și dusă într-o casă oarecare, unde mai erau deja și alte fete. I-au spus că le pregătesc să 
le ducă în străinătate și le impun să ia niște pastile, care le provocau căderi de memorie…”

Olga Dotin, Centrul „Sotis” (or. Bălţi)
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3.2. Transportarea, transferul și 
adăpostirea 

Procedeele de trecere a hotarului

Trecerea hotarului Republicii Moldova în scopul 
transportării victimelor traficului de copii în cazurile 
studiate de noi se înfăptuia atât legitim (în temei 
legal), cât și ilegal. Ieșirea legală din ţară presupune 
trecerea hotarului prin punctele stabilite de control 
frontalier și cu acte întocmite conform cerinţelor 
legislaţiei. Procedeele ilegale de scoatere a copiilor 
includeau trecerea hotarului prin punctele de con-
trol frontalier, dar cu documente false sau trecerea 
hotarului, ocolind punctele de control frontalier. 

Ordinea de ieșire din ţară este reglementată prin 
Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica 
Moldova nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994. Cerinţele 
faţă de actele de identitate, inclusiv pentru utilizare 
peste hotare, sunt stabilite de Legea privind actele 
de identitate din sistemul naţional de pașapoarte 
nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994. După cum a mai 
fost menţionat, către sfârșitul anului 2005 regimul 
trecerii hotarelor de către minor a fost înăsprit în 
scopul curmării scoaterii ilegale a copiilor din ţară. 
Până atunci pentru ca un copil să iasă din ţară era 
suficient să prezinte certificatul de naștere în care 
nu era o fotografie și după care era imposibil a 
identifica de fapt copilul. După modificarea legilor 
numite, pentru a trece hotarul era necesară pre-

zenţa pașaportului — document cu fotografie, care 
permite a stabili identitatea titularului, precum și 
care conţine date biometrice (grupa de sânge, înăl-
ţimea, culoarea ochilor). În plus, la trecerea hotaru-
lui minorii trebuie să fie însoţiţi de reprezentantul 
lor legal (unul din părinţi, tutore sau curator) ori 
de o persoană însoţitoare, desemnată notarial ca 
reprezentant	legal.	Pentru	a	ieși	în	majoritatea	sta-
telor dezvoltate este necesară de asemenea o viză. 
Însă victimele traficului de copii sunt scoase de cele 
mai dese ori în ţările pentru care nu este nevoie de 
viză pentru cetăţenii Moldovei (Rusia, Ucraina ș.a.), 
sau într-o ţară cu regim de vize facilitat (Turcia). 

Înăsprirea cerinţelor faţă de scoaterea copiilor din 
ţară a contribuit la o diminuare considerabilă a 
numărului cazurilor de deplasare ilicită a copiilor. 
Cu toate acestea, infractorii continuă să facă uz 
de procedee ilegale de scoatere a copiilor peste 
hotare. Potrivit datelor Centrului Internaţional „La 
Strada”, 20% din victimele traficului de copii au fost 
scoși din ţară în perioada anilor 2005—2009 oco-
lind punctele de control frontalier. E necesar să pre-
cizăm, că hotarele Republicii Moldova cu Ucraina 
nu sunt demarcate, iar segmentul de frontieră la 
estul ţării, în Transnistria, practic e în afara controlu-
lui puterii de la Chișinău după conflictul militar din 
anii 90 în această regiune. Potrivit informaţiilor de 
care dispunem, prin acest segment de hotare copiii 
sunt scoși în transport pe drumuri de ţară sau tre-
cuţi	pe	jos	în	Ucraina,	iar	apoi	și	în	alte	ţări.	

„Traficanţii de persoane preferă să folosească în activitatea lor criminală din ultimii ani teritoriul 
Transnistriei, regiune slab controlată de administraţia Moldovei. Ei organizează acolo grupări criminale, 
recrutează și transportă victimele peste hotare (preponderent în Turcia) prin aeroporturile din orașele 
Odesa, Kiev, Republica Ucraina”.

Petru Boghean, Centrul pentru combaterea traficului de persoane al MAI
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Deși	 statistica	 demonstrează	 că	 în	 majoritatea	
cazurilor de trafic cu copii (circa 80%) trecerea 
hotarelor se înfăptuia prin punctele de control 
frontalier stabilite, numai 17% din victimele tra-
ficului de copii declară că și-au informat părinţii 
sau rudele despre decizia lor de a pleca peste 
hotare. Ceea ce înseamnă că numai în aceste 
cazuri infractorii au avut acordul reprezentanţilor 
legali necesar la scoaterea copilului și a putut să-l 
scoată în temeiuri legale. În toate celelalte cazuri 
de scoatere a victimelor traficului de copii (până 
la 60%) trecerea prin punctele de control fronta-
lier stabilite se efectua pe ascuns sau documen-
tele utilizate pentru trecere erau falsificate. De 
altfel, sunt falsificate nu numai actele notariale 
privind acordul părinţilor la scoaterea copilului 
din ţară, dar și pașapoartele. Colaboratori ai ONG-
urilor din diferite orașe ale Moldovei, intervievaţi 
în cadrul cercetării, au relevat cazuri de trecere a 
hotarelor de către minori cu pașapoarte false, în 
care vârsta minorilor era intenţionat mărită. 

Așadar, conform datelor disponibile, aproximativ 
în fiecare al cincilea caz de trafic cu copii copilul 
era scos din ţară legal și reprezentanţii lui legali 
— părinţii sau rudele știau de plecarea copiilor 
peste hotare. Fiecare al zecelea copil care a sufe-
rit de pe urma traficului de fiinţe umane a ieșit 
din ţară însoţit de părintele său, iar la sosirea în 
ţara de destinaţie a fost supus exploatării (lao-
laltă cu părintele sau separat). În restul cazurilor 
părinţii au dat acordul la scoaterea copilului, 
posibil conștienţi de pericolul pentru sănătatea 
și viaţa copiilor. În orice caz, ei sunt voit sau nein-
tenţionat antrenaţi în traficarea propriilor copii, 
oferind acordul certificat notarial de scoatere a 
copilului de către o persoană străină. Se cuvine 

să	 remarcăm	 de	 asemenea	 că	 în	 majoritatea	
cazurilor de scoatere legală a victimelor traficu-
lui de fiinţe umane, recrutorii organizau procesul 
de obţinere a documentelor pentru scoaterea 
și transportarea copilului timp de câteva zile. 
Evident, o asemenea grabă este condiţionată de 
faptul că recrutorii se temeau ca nu cumva cei 
care au semnat procura pentru scoaterea copilu-
lui sau chiar copilul însuși să nu se răzgândească 
și să anunţe poliţia. 

Colaboratorii serviciului de grăniceri din 
Moldova controlează meticulos actele copiilor 
care sunt scoși din ţară. Acest lucru îl confirmă 
și reprezentanţii organizaţiilor neguvernamen-
tale. Astfel, specialiștii Fundaţia „Terre des hom-
mes” (or. Chișinău) au confirmă că de fapt cu cât 
e mai mică vârsta copilului, cu atât e mai greu 
de a-l scoate din ţară de către o persoană care 
nu e părintele lui, deoarece asemenea cazuri 
trezesc suspiciuni din partea serviciilor de grăni-
ceri și sunt supuse unor verificări meticuloase. În 
cazuri suspecte grănicerii procedează la reţinere 
administrativă a copilului și persoanei adulte la 
locul de trecere a hotarului și invită colaboratorii 
Centrului pentru combaterea traficului de per-
soane.	Dar	în	majoritatea	acestor	cazuri	actele	se	
dovedesc a fi în regulă și reprezentanţii organe-
lor de drept nu sunt în drept să-i reţină. 

Uneori cei care au avut de suferit de pe urma tra-
ficului de copii treceau hotarul de sine stătător. 
Acest lucru are loc de regulă la trecerea ilegală a 
hotarelor, ocolind punctele de control frontalier. În 
asemenea cazuri recrutorul și intermediarul îl adu-
ceau pe minor la cărărușa mai potrivită, îi explicau 
cum și unde să meargă, unde va fi întâlnit. 
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Tipurile de transport utilizate 

Pentru transportarea victimelor traficului de 
copii	sunt	utilizate	diferite	tipuri	ale	mijloacelor	
de transport. 

Transportul auto este folosit pentru deplasarea vic-
timelor în interiorul ţării, când acestea sunt aduse 
până într-o localitate din vecinătatea frontierei, după 
care sunt transmise intermediarilor care știu cum să 
treacă hotarul, ocolind punctele de control fronta-
lier. Pentru reţelele interne (naţionale) ale traficului 
de	copii	 transportul	auto	este	principalul	mijloc	de	
deplasare	a	victimelor.	Infractorii	recurg	la	mijloacele	
proprii de transport, precum și la autobuzele de rută 
sau la maxi-taxiurile companiilor private de transport 
pentru transportarea victimelor traficului de copii 
peste hotare. De regulă, companiile transportatoare 
nu cunosc scopurile deplasării copiilor peste hotare. 

Pentru scoaterea victimelor traficului de fiinţe 
umane din ţară, atât legal, cât și ilegal, sunt 
folosite de asemenea trenurile. Reprezentanţii 
organelor de drept, precum și personalul din 
ONG-uri, intervievaţi în cadrul studiului, au indi-
cat asupra cazurilor de scoatere ilegală a copiilor 
cu trenul (2006—2009), tăinuiţi în ascunzișurile 
vagoanelor de pasageri de către însoţitorii de 
tren. Acest procedeu de transport este utilizat în 
trenurile ce pleacă spre Rusia. 

Și transportul aerian este utilizat la scoaterea din 
ţară a victimelor traficului de copii. La avion se 
recurge pentru a transporta copiii în Turcia. În legă-
tură cu înăsprirea controlului de grăniceri în aero-
portul din Chișinău, în ultimi ani copiii au început a 
fi transportaţi iniţial în Ucraina, apoi redirecţionaţi 
în Turcia din aeroporturile din Odesa și Kiev.

Transferul-primirea și adăpostirea 

La adăpostirea victimelor traficului de fiinţe 
umane pe teritoriul Moldovei se recurge de obi-
cei în timpul necesar pentru organizarea scoate-
rii lor peste hotare. În aceste scopuri se închiri-
ază un apartament, stăpânii cărora de regulă nu 
bănuiesc ce se întâmplă cu adevărat. 

Vom preciza că, potrivit datelor intervievării 
specialiștilor, cheltuielile pentru transportarea 
victimelor traficului de copii peste hotare (întoc-
mirea actelor, procurarea biletelor etc.), sunt 
acoperite de obicei de recrutori și foarte rar de 
victimele traficului de persoane sau de părinţii 
lor,	 întrucât	majoritatea	 celor	 care	 au	 suferit	 în	
urma acestui flagel provin din familii sărace. 

În	 jumătate	 din	 cazurile	 de	 trafic	 cu	 copii	 ana-
lizate, copilul era însoţit în drumul spre ţara de 
destinaţie sau cea de tranzit chiar de recrutor, iar 
mai	apoi	era	predat	altei	persoane	deja	în	ţara	de	
destinaţie. În 16% din cazuri copilul era însoţit de 
un alt intermediar, de exemplu, era trecut peste 
hotar cu avionul, însoţit oficial de o însoţitoare de 
bort. După cum am mai remarcat, sunt cazuri de 
trecere de către copil a hotarului de sine stătător, 
când	el	era	deja	 întâlnit	 în	 ţara	de	tranzit	sau	de	
destinaţie. 
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3.3. Exploatarea 

Ţările de destinaţie 

Ar fi să menţionăm că lista ţărilor spre care erau scoși și exploataţi copiii în anii 2005—2009 s-a redus 
considerabil în comparaţie cu situaţia din anii 2000—2004 (vezi Diagrama 13).

După cum arată Diagrama 13, principalele ţări 
de destinaţie pentru traficul de copii în anii 
2001—2009 rămân a fi Rusia, Turcia și Ucraina — 
ţări pentru care nu e necesară la intrare viza sau 
aceasta poate fi obţinută la întrare în ţară la aero-
port. Analiza cazurilor de trafic cu copii, în care 
victimele au beneficiat de asistenţa Centrului 
Internaţional „La Strada”, arată că în perioada ani-
lor 2005—2009 nu a fost înregistrat nici un caz de 
exploatare a copiilor în ţările Uniunii Europene, 
în care este valabil un regim de vize strict pentru 
intrarea cetăţenilor Moldovei. Conform datelor 
OIM, Misiunea în Moldova, în aceeași perioadă 
au fost înregistrat câteva cazuri de trafic cu copii 
în Polonia (cazurile din 2005 și 2007). 

Formele exploatării 

Analiza cazurilor de trafic cu copii, în care victimele 
au beneficiat de asistenţa specialiștilor Centrului 
Internaţional „La Strada” și a OIM, Misiunea în 
Moldova, demonstrează că principalele forme de 
exploatare a minorilor sunt:

exploatarea sexuală (comercială și necomercială); •

cerșitul forţat; •

munca fizică forţată în agricultură, construcţii,  •
menaj	ș.a.	(vezi	Diagramele 14 și 15). 

10

0

20

30

40

Rusia

Polonia

Turcia

Rom
ânia

U
craina

Cipru

Albania

Egipt

G
erm

ania

Italia

Austria

M
acedonia

Israel

Suedia

Cehia

Belgia

Belarus

EAU

Kosovo



48

Mecanismul traficului de copii 3.

Majoritatea	fetelor	care	au	suferit	în	urma	traficului	de	copii	au	fost	supuse	exploatării	sexuale,	iar	băie-
ţii erau exploataţi în agricultură și construcţii. În cerșit erau exploataţi atât băieţii, cât și fetele.

Analiza cazurilor de exploatare a copiilor în 
diferite ţări arată că în Rusia sunt aplicate toate 
formele de exploatare enumerate. Totodată, e 
de remarcat că exploatarea sexuală și exploa-
tarea în cerșit a victimelor minore ale traficului 

de copii din Moldova sunt mai răspândite în 
Moscova și periferiile ei. Cazuri de exploatare a 
copiilor în agricultură au fost semnalate în regiu-
nile	Saratov,	Belgorod	și	Voronej.

„Fetele minore sunt foarte întrebate de bărbaţii adulţi, indiferent de naţionalitatea lor sau ţara, unde, 
în definitiv, și are loc exploatarea… Ei sunt ghidaţi de considerentul că ele, în comparaţie cu femeile 
adulte care oferă servicii sexuale, au avut cu mult mai puţini clienţi; ei consideră că în cazul acesta riscul 
molipsirii cu o maladie sexual transmisibilă este mult mai mic”. 

Petru Boghean, Centrul pentru combaterea traficului de persoane al MAI
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Specialiștii de la Fundaţia „Terre des hommes” (or. 
Chișinău) au fixat un caz de abuzare a drepturilor 
copilului în scopul înfierii a trei copii din Moldova 
de către un cetăţean al Federaţiei Ruse. În Rusia 
se achită îndemnizaţii foarte bune pentru copii 

înfiaţi și unii cetăţeni încearcă să înfieze copii nu 
tocmai din mare dragoste pentru ei, cât în scopul 
îmbunătăţirii propriei situaţii materiale. Cazul dat 
confirmă acest lucru, dat fiind că doi dintre cei trei 
copii înfiaţi au decedat.

Pentru Ucraina este caracteristică exploatarea muncii fizice forţate, precum și exploatarea cu caracter 
mixt — combinarea cerșitului forţat și a exploatării sexuale.

Andrei, 6 ani, născut într-un sat din estul Moldovei

Mulţi oameni din satul în care locuiește Andrei plecau la muncă în Rusia, unde câștigau destul de bine. 
În vara lui 2008 în satul lor au venit niște romi, care i-au propus mamei lui Andrei să plece în Rusia la 
muncă. Întrucât nu avea cu cine să-l lase pe Andrei, mama le-a cerut învoire să-și ia și fiul cu dânsa, 
lucru pe care organizatorii plecării l-au acceptat foarte binevoitor. Când mama și Andrei au ajuns 
în periferiile Moscovei, ei au fost bătuţi, despărţiţi și impuși să cerșească. Într-o zi Andrei a intrat în 
vorbă cu o faţă bisericească, care l-a convins pe băiat să meargă împreună la un centru specializat 
din Moscova pentru copiii străzii. În acest centru Andrei a întâlnit și alţi copii din Moldova cu aceeași 
soartă. El a fost bucuros să-i cunoască și să comunice cu ei în limba maternă.

Caz din baza de date a Fundaţiei „Terre des hommes”, or. Chișinău

„Noi am aflat despre un caz de înfiere ilegală a 3 copii din Transnistria de către un cetăţean rus. 
Organele corespunzătoare din Republica Moldova nu au fost la curent cu procesul de adopţie a copiilor 
de către cetaţeanul străin, toate actele au fost promovate în relaţii bilaterale de către autorităţile de 
protecţie din Federaţia Rusă direct cu autorităţile de protecţie din reg. Transnistreană. Nu s-a ţinut 
cont nici de acordurile bilaterale dintre Republica Moldova și Federaţia Rusă privind colaborarea în 
domeniul protecţiei drepturilor copiilor. Cazul a devenit cunoscut doar după decesul a doi copii din cei 
trei adoptaţi. La sfârșitul anului 2009 acest tată adoptiv a fost condamnat de instanţa de judecată a 
Federaţiei Ruse la închisoare pe viaţă. 

Antonina Comerzan, Fundaţia „Terre des hommes”, or. Chișinău
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Mihai, 16 ani, născut într-un orășel din nordul Moldovei

În vara lui 2008 tatăl lui Mihai a avut o propunere de a lucra în construcţii într-un orășel din Ucraina. 
El a acceptat oferta și și-a luat și fiul ca ajutor. 

Ajunși pe șantier, tuturor lucrătorilor din grupul lor li s-au sechestrat documentele și au fost impuși 
să lucreze câte 12 ore în zi, sub supravegherea unor străjeri, cu doar o mică pauză de masă. Mihai 
era nevoit să lucreze de rând cu vârstnicii până la extenuare. După două luni stăpânul le-a poruncit 
tuturor lucrătorilor sleiţi de puteri să urce într-un maxi-taxi, care i-a adus până la gară, unde le-a 
înmânat pașapoartele și bilete pentru cale întoarsă. Nu le-a dat nici măcar bani pentru mâncare. În 
acea zi Mihai pentru prima dată l-a văzut pe taică-său plângând. 

Caz din baza de date a Centrului Internaţional „La Strada”

„Noi am acordat asistenţă unor fete, care, în orașul lor natal, au făcut cunoștinţă cu niște cetăţeni 
turci, o vreme mergeau cu ei la întâlnire, iar mai târziu au fost duse de aceștia în Turcia în scopul 
exploatării sexuale”.

Nicoletta Canţer, ONG „Medecins du Monde”

Petru Turcia cea mai caracteristică este exploatarea sexuală. 

Analiza datelor referitoare la formele de exploa-
tare a copiilor în interiorul ţării denotă că minorii 
sunt cel mai des supuși exploatării sexuale, dar 
au fost fixate și cazuri de exploatare în agricul-
tură, gospodării casnice și cerşitorie.

Condiţiile de exploatare 

Condiţiile în care victimele traficului de copii 
sunt nevoite să lucreze și să locuiască adesea 

sunt dăunătoare pentru sănătatea lor, iar uneori 
și pentru viaţă. 

În opinia tuturor specialiștilor intervievaţi în 
procesul cercetării, condiţiile exploatării în con-
strucţii, agricultură, gospodăria casnică, în cerșit 
nu s-au schimbat de-a lungul ultimului dece-
niu. Același lucru este confirmat și de victimele 
traficului de copii. Nesăţioși să obţină cât mai 
mult profit, infractorii exploatează victimele 
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traficului de copii până la extenuare, fără a face 
vreo excepţie din considerente de vârstă. Copiii 
exploataţi în construcţii și în agricultură adesea 
erau nevoiţi să lucreze zilnic câte 12—14 ore, 
uneori sub un soare torid, primind pentru munca 
lor doar o hrană sărăcăcioasă. Copiii exploataţi în 
cerșit erau de asemenea nevoiţi să petreacă ore 
multe în stradă, în pofida condiţiilor climaterice 
nefavorabile. Condiţiile de trai sunt de regulă 
neprielnice pentru sănătate, domnește o antisa-
nitarie totală (în subsoluri, barăci, pe șantier și în 
alte locuri mai ferite de ochii lumii). 

Cât despre exploatarea în prostituţie, condiţi-
ile de „lucru” și de trai pot fi diferite. Foarte mult 
depinde de costul serviciilor și de statutul social 
al clienţilor. Astfel, fetele exploatate în prostituţie 
în Moldova, mai ales dacă stăpânul își axa busi-
nessul său pe clienţi străini, mărturiseau că ele 
locuiau în apartamente confortabile din capitală. 
Aceste condiţii erau mult mai bune decât cele în 
care au locuit anterior cu familia lor. 

Dacă e să comparăm mărturiile victimelor trafi-
cului de copii în scopul exploatării sexuale peste 
hotare din perioada anilor 2001—2004 cu cea din 
perioada anilor 2005—2009, am putea de ase-
menea trage concluzia că în ultimii ani condiţiile 
de exploatare au devenit mai puţin severe. Fetele 
nu mai îndurau foame și bătăi, ca în anii prece-
denţi, aveau acces la servicii medicale. Condiţiile 
lor de trai comparativ cu anii din urmă au devenit 
mai	confortabile.	În	majoritatea	cazurilor	clienţii	
le permiteau minorelor să aplice metode de con-
tracepţie în timpul contactului sexual, deși unii 
clienţi	preferau	actul	sexual	neprotejat,	conside-

rând că riscul molipsirii cu boli sexual transmisi-
bile de la minore este minimal. 

În același timp exploatarea sexuală rămâne 
totuși… exploatare. Fetele minore ne-au comu-
nicat că ele erau nevoite să deservească până la 
12 clienţi pe zi. Condiţiile de exploatare cele mai 
crude sunt în exploatarea sexuală din Rusia, unde 
în perioada de iarnă fetele minore sunt impuse 
să se afle ore în șir în stradă ușor îmbrăcate. 
Prestarea serviciilor sexuale în hoteluri, restau-
rante, baruri disco adesea era combinată cu con-
sumaţie, de aceea minorele trebuiau să consume 
alcool	și	să	fumeze.	În	consecinţă,	majoritatea	se	
alegeau cu dependenţă de alcool și practic mai 
toate au devenit fumătoare înveterate. 

10% din fetele minore care au trecut prin expe-
rienţa exploatării sexuale au rămas însărcinate. 
Graviditatea lor sfârșea fie cu un avort spontan, 
fie cu nașterea unui copil, dar în toate cazurile 
decurgea cu mari complicaţii atât pentru mamă, 
cât și pentru copil. La 45% din victime s-au con-
statat maladii sexual transmisibile. Medicii de 
la Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor 
și potenţialelor victime ale traficului de fiinţe 
umane mărturisesc despre un caz de exploatare 
sexuală a unui băieţel din Transnistria, care era 
bolnav de SIDA.

Exploatarea lasă urme de neșters pe chipul și în 
manierele copiilor, le influenţează destinul de 
mai departe și situaţia lor în societate. Indiferent 
de forma de exploatare, practica traumatică se 
lasă cu consecinţe serioase asupra psihicului 
copiilor. 
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Mijloace de influenţare, utilizate în exploatare

În conformitate cu dreptul internaţional și naţional 
în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane, 
o	astfel	de	categorie	de	elemente	cum	ar	fi	mijloa-
cele de influenţare nu sunt luate în considerare la 
calificarea infracţiunii trafic de copii.29 Acest lucru 
este condiţionat de faptul că infractorilor nu le este 
prea dificil să-și subordoneze copiii, dacă avem în 
vedere vârsta lor și lipsa experienţei de viaţă. Ceea 
ce deloc nu înseamnă că asemenea procedee nu 
sunt aplicate faţă de victime. Pur și simplu ele nu 
reclamă probe la incriminarea infracţiunii trafic de 
copii. În practică însă infractorii utilizează cele mai 
diverse	mijloace	de	influenţare	a	victimelor	trafi-
cului de copii, ca să asigure supunerea lor la toate 
etapele acestei infracţiuni, începând cu recrutarea 
și terminând cu exploatarea. 

Asemenea	 mijloace	 de	 influenţare	 ca	 violenţa	
fizică și psihologică, limitarea libertăţii de mișcare, 
menţinerea în stare de sclavie, lipsirea de hrană ș.a. 
sunt utilizate de infractorii preocupaţi de organi-
zarea cerșitului forţat. După cum relatează copiii 
care au suferit de pe urma acestui flagel, infractorii 
îi aduceau în fiecare dimineaţă în străzile sau pie-
ţele mai aglomerate ori în alte locuri unde circulă 
multă lume. Ei îi supravegheau permanent pe copii, 
dar se ţineau totuși la o anumită distanţă de ei și 
numai	uneori	se	apropiau	ca	să	aranjeze	periodic	
„problemele” cu miliţia. Și copiii au fost de aseme-
nea învăţaţi de infractor cum să răspundă la even-
tuale	 întrebări	 ale	 celor	 din	 jur.	 Ei	 au	mai	 relatat	
că stăpânii le stabileau o normă — suma minimă 
de bani colectată zilnic. În cazul în care copiii nu 
izbuteau să colecteze norma stabilită de bani, ei 

erau bătuţi și lipsiţi de hrană. Alteori traficanţii de 
copii, ca procedeu de manipulare, făceau abuz de 
atașamentul copiilor faţă de părinţi și frica să nu-i 
piardă pentru totdeauna. La sosirea în ţara de des-
tinaţie, copii erau despărţiţi de părinţi și îi exploa-
tau în cerșit separat. Ambele victime erau gata să 
îndeplinească orice cerinţă în speranţa că poate 
cândva li se va permite să fie din nou împreună.

Multe	din	mijloacele	de	influenţare	a	copiilor	enu-
merate (violenţa fizică și psihologică, limitarea 
libertăţii de mișcare, deţinerea în stare de sclavie, 
limitarea hranei) sunt utilizate și la exploatarea 
copiilor (de cele mai dese ori a băieţilor) în agricul-
tură sau construcţii. În plus, faţă de această cate-
gorie de victime mai este folosită înșelăciunea, 
promiţându-le achitarea întregii remunerări la 
sfârșitul volumului de lucru (la darea în exploatare 
a obiectului construit sau la realizarea recoltei). Dar 
de fapt nu sunt deloc plătiţi sau li se achită costul 
biletului de întoarcere acasă. Uneori exploatatorii 
le insuflau victimelor traficului de copii exploataţi 
în agricultură sau construcţii că ei ar trebui să le 
fie recunoscători pentru posibilitatea unică de a 
dobândi o experienţă profesională preţioasă. 

În sfera exploatării sexuale criminalii tot mai des 
folosesc o asemenea metodă de influenţă asu-
pra victimelor ca manipularea — procedeu de 
convingere, bazat pe înșelăciune premeditată. 
Manipularea acţionează asupra conștiinţei victi-
mei, creându-i diferite iluzii (iluzia faptului că rea-
litatea este așa cum o descrie manipulatorul, ilu-
zia echităţii relaţiilor dintre victimă și manipulator, 
iluzia propriei alegeri libere ș.a.m.d.). 

29 Vezi http://www.coe.int/trafficking Convenţia Consiliului Europei privind acţiunea împotriva traficului de persoane, art. 4, alin. с).
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Acţiunea manipulatoare asupra victimelor începe 
îndată după sosirea lor în ţara de destinaţie. 
Adesea traficanţii de persoane plasează fetele 
care au fost de acord să lucreze în calitate de 
dansatoare sau chelneriţe în același apartament 
în care locuiesc fetele ce practică prostituţia. Faţă 

de ele nu sunt aplicate procedee severe de influ-
enţă ca să le determine să lucreze în prostituţie, ci 
încearcă să le convingă de profitabilitatea acestei 
ocupaţii și de faptul că acest lucru e ceva normal, 
absolut acceptabil în situaţia lor, că așa proce-
dează toate. 

„Însuși faptul că ele locuiesc în condiţii bune, sunt îmbrăcate frumos și sunt hrănite bine, ba mai 
reușesc să mai facă și un ban de buzunar, creează iluzia că de ele are cineva grijă, că toate sunt ţinute 
la control”.

Lidia Gorceag, Centrul pentru asistenţă și protecţia victimelor și potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane

„Multe minore care au fost ademenite în exploatarea sexuală în or. Chișinău nu conștientizează că 
cineva face abuz de situaţia lor, ele au falsa impresie că au ales sfera de activitate din propria iniţiativă. 
Stăpâna care le găsește apartamente și clienţi pare atât de atentă cu ele, sensibilă faţă de problemele, 
la timp le dă un sfat și mărinimoasă, căci le oferă mici cadouri”.

Nadejda Radu, Centrul pentru asistenţa și protecţia victimelor și potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane 

„Uneori infractorii le spun fetelor: „Uite, alte fete lucrează și ce-i rău în asta, câștigă bine. Iar sora ta în 
Moldova așa și va muri de foame, așteptând ajutorul tău”.

Valentina Seuţa, Centrul pentru asistenţa și protecţia victimelor și potenţialelor victime ale traficului 
de fiinţe umane



54

Mecanismul traficului de copii 3.

Manipularea este folosită adesea în combinare cu 
alte procedee de influenţare, de exemplu, cu un 
astfel de procedeu ca abuzarea de situaţia vulnera-
bilă (economică, familială, psihologică ș.a.). Copilul 

niciodată nu-și va alege o astfel de profesie ca 
„prostituată”. Spre aceasta îl împing circumstanţele 
și	îl	pervertesc	vârstnicii,	care	jinduiesc	profituri	sau	
creează cerere pentru copii ca obiect al sexului. 

În calitate de exemplu al abuzării de vulnerabili-
tate psihologică putem invoca antrenarea mino-
rilor cu retard mental în prostituţie. Infractorii 
profită de vulnerabilitatea persoanelor în cauză 
deoarece ei simt o atracţie sexuală sporită faţă de 
sexul opus, iar simţul autocontrolului e slab dez-
voltat. Această particularitate fiziologică a per-
soanelor respective este valorificată de infractori. 
Adesea fetele cu asemenea particularităţi, fiind 

respinse de comunitatea care le tratează nu chiar 
binevoitor,	ele	ajung	să	fie	foarte	recunoscătoare	
dacă simt că cineva are „nevoie” de ele. 

Fetele minore care au trecut în copilărie printr-o expe-
rienţă de violenţă sexuală și ulterior au fost antrenate 
în reţelele proxeneţilor din capitală, adesea percep 
activitatea lor ca un mod de viaţă normal, presupu-
nând că toate fetele au experienţa violenţei sexuale.

„O fetiţă de 12—13 ani dintr-o familie dificilă, în care se confrunta mereu cu atitudine brutală, îi era 
dat să audă numai cuvinte urâte, întâlnind un om care îi face complimente, o tratează cu blândeţe 
etc. se atașează lesne de acest om. Cu atât mai mult dacă i se oferă o recompensă pentru a accepta 
relaţii sexuale cu acest om”.

Natalia Rotaru-Sârbu, ONG „Copil, Comunitate, Familie”

„Traficanţii abuzează de vulnerabilitatea socială a minorelor. Deseori fetiţa este pusă în situaţia de a 
alege — să locuiască cu tatăl său alcoolic sau să plece în capitală în căutarea norocului. Posibilităţile 
ei de a face un ban sunt limitate. Când este ademenită să practice prostituţia, i se spune: „Totuna 
fetele de vârsta ta deja au trecut prin asta. Și ce-i rău, dacă asta te va ajuta să câștigi ceva bani”. 
Aceeași infractori care au atras fata în prostituţie, ajungând însă în vizorul organelor de drept, spun 
de obicei: „Fata aceasta (14 ani) m-a rugat ea singură să o ajut să câștige un ban. Mi-a fost milă de ea 
și am acceptat-o”. Pentru acești oameni, minciuna și manipularea sunt mijloacele obișnuite pentru 
a-și atinge scopurile propuse”. 

Alina Budeci, Centrul Internaţional „La Strada”
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Manipularea se mai folosește în combinaţie cu 
stabilirea unei datorii de mărimi neraţionale (ser-
vitute). De pildă, sunt cunoscute schemele de 
antrenare a fetelor în prostituţie, care încep cu 
aranjarea	 lor	 la	 lucru	peste	hotare	 în	calitate	de	
agent de consumaţie (stimularea cererii la bău-
turi, mâncare etc. pentru clienţii restaurantelor, 
cluburilor de noapte și altor instituţii de agre-
ment). De regulă, organizarea plecării în ţara de 
destinaţie este achitată de stăpânul instituţiei și 
fata, înainte de toate, era datoare să lucreze în 
contul datoriei stabilite în mărime cu mult mai 
mare decât cheltuielile reale pentru deplasarea 
ei în ţara de destinaţie. Serviciul în consumaţie 

nu-i asigură un salariu cât de cât bun, iar peste 
un timp minora era ademenită de oportunitatea 
de a se izbăvi mai degrabă de datorie, accep-
tând suplimentar oferirea și serviciilor sexuale. 
Stăpânul îi achita sume nu prea mari, dar consi-
derabile	pentru	ea,	și	chiar	i-a	ajutat	să	trimită	în	
Moldova părinţilor o sumă nu prea mare de bani, 
spre a-i adormi vigilenţa. Însă, ca regulă, „mărini-
mia” stăpânului, negustor de carne vie, aici lua 
sfârșit. În continuare el începea să aplice sistemul 
de „amenzi” pentru mici încălcări sau în genere să 
suspende achitarea. În felul acesta datoria nici-
decum nu putea fi achitată, iar fata nu avea cum 
să-și părăsească stăpânul.

Au fost remarcate și alte cazuri de manipulare, 
când	fetelor	minore	li	se	propunea	ajutorul	așa-
zișilor „intermediari pentru plasarea în câmpul 
muncii” din Federaţia Rusă. Schema aplicării 
manipulării era următoarea. La sosirea în această 
ţară fata era întâlnită de „intermediarul pentru 
plasarea în câmpul muncii”, care îi spunea că deo-
camdată nu se găsește un loc de muncă, dar îl va 
găsi în timpul apropiat, însă cât timp va căuta un 
loc de muncă, el îi propunea fetei să stea într-un 
apartament special pentru lucrătorii migranţi. 
Dar de fapt era un apartament arendat, în care 
după un timp fata se vedea nevoită să concubi-
neze cu acest „intermediar” și/sau să ofere servicii 

și prietenilor lui ca plată pentru chirie și întreţi-
nere. Totodată, fata era mereu „hrănită” cu pro-
misiuni că degrabă i se va găsi un loc de muncă. 
Treptat ea se deprindea cu un asemenea mod de 
viaţă și dependenţa de persoana care o întreţi-
nea. De aici încolo, neavând o altă alternativă, ea 
accepta să presteze servicii sexuale, fără a bănui 
că nu a devenit victima unor circumstanţe, ci a 
unui plan bine pus la punct.

Uneori traficanţii de copii își impun special victi-
mele să consume alcool, precum și substanţe psi-
hotrope sau narcotice ca să-i facă dependenţi de 
acestea și astfel să și le supună. Acest procedeu 

„O tendinţă nouă — dacă acum 5 ani infractorii utilizau violenţa fizică în raport cu victimele ca 
să le impună să le aducă profit, apoi în ultima vreme exploatatorii tot mai des folosesc procedeul 
remunerării parţiale”.

Petru Boghean, Centrul pentru combaterea traficului de persoane al MAI
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de influenţare se aplica nu numai la exploatarea 
sexuală, dar și în cerșitul forţat. 

Astfel, specialiștii din ONG „Interacţiune” (or.
Tiraspol) au comunicat despre un caz similar de 
trafic a copiilor din Transnistria. Un grup de copii 
— 8 persoane au fost transferaţi în mod ilegal 
peste hotarele ţării în Ucraina, or.Odesa. Copiilor 
i s-a promis lucru în perioada vacanţei de vară. 
În Odesa copiii erau impuși să cerșească, iar banii 
obţinuţi erau luaţi de către criminalii care le-au 
organizat plecarea. Cinci din copii, care se împo-
triveau infractorilor, au fost transformaţi în final de 
ultimii în persoane dependente de narcotice.

Unul din procedeele de înrâurire des utilizat de tra-
ficanţii de copii în ţările de destinaţie este amenin-
ţarea cu predarea autorităţilor. În astfel de cazuri 
minorii sunt ameninţaţi că vor fi predaţi organelor 
de drept. Lor li se explică că au încălcat regimul de 

ședere în ţară și interdicţia de a practica prostituţia, 
pentru care lucruri, conform legii, riscă o pedeapsă 
serioasă. Ori infractorii conving victimele că ei „îi 
au pe toţi la mână” și că este inutil să se plângă 
organelor de drept locale, iar dacă va încerca să 
fugă, tot ei vor returna-o stăpânului.

Limitarea libertăţii de circulaţie prin sechestra-
rea pașaportului este unul din procedeele pre-
ferate de influenţare a victimelor traficului de 
fiinţe umane de-a lungul mai multor ani. Minorii 
cărora li s-au luat actele știau că restabilirea 
pașaportului într-o ţară străină este problema-
tică și poate dura, dacă chiar în general este 
posibilă. Ori nu în fiecare ţară există reprezen-
tanţe diplomatice ale Republicii Moldova. Sunt 
cunoscute cazuri când victimele erau nevoite să 
accepte înţelegeri cu infractorii cu privire la răs-
cumpărarea propriilor acte.

„Fiind descoperiţi de organele de drept, taficanţii deseori spun că ei habar nu avea că fetele care se 
aflau sub controlul lor sunt minore. Dar în urma percheziţiilor se descoperea că actele lor de identitate 
se păstrau anume la ei. Așa încât nu puteau să nu știe”. 

Alina Budeci, Centrul Internaţional „La Strada”
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În legătură cu informaţiile apărute privind cazu-
rile de turism sexual implicând copiii în Republica 
Moldova, în cadrul acestui studiu s-a decis să se 
analizeze manifestările acestui fenomen și corela-
ţia cu fenomenul traficului de copii.

De remarcat, că termenul „turismul sexual impli-
când copiii” este unul nou pentru specialiștii 
din ţara noastră. Dar acest fenomen este bine 

cunoscut în multe ţări, precum Brazilia, Ecuador, 
Thailanda, Cambodgia, Vietnam, Indonezia etc.

Prin turismul sexual implicând copiii, se înţe-
lege de multe ori exploatarea comercială sexuală 
a copiilor de către străini — abuzatori ai copiilor 
cu mobil sexual, care au sosit în ţara de destinaţie. 
Dar turiștii, abuzatori ai copiilor cu mobil sexual 
pot călători și în ţările lor sau regiuni.

Potrivit binecunoscutei organizaţiei internaţi-
onale ECPAT International (organizaţiile care 
lucrează pentru eradicarea prostituţiei infantile, 
pornografiei copiilor și traficului de copii în scop 
de exploatare sexuală) turiști, abuzatori ai copiilor 
cu mobil sexual, pot fi pedofilii călători — persoa-
nele nutresc o atracţie sexuală pentru copii, care 
caută special contacte cu copiii și călătoresc în alte 

ţari cu scopul de a stabili relaţii sexuale cu copiii. 
Turiștii abuzatori ai copiilor cu mobil sexual pot fi 
bărbaţi și femei de diferite vârste și statut social, 
aceștia pot fi căsătoriţi sau solitari, pot avea sta-
tut social și venituri diverse. Aflându-se într-o altă 
ţară, departe de mediul familiar, ei pot uita pentru 
un timp de restricţii morale și sociale, de care se 
ghidează de obicei, abuzând copiii.

„Turismul sexual cu implicarea copiilor — este exploatarea comercială sexuală a copiilor de către 
persoanele care se deplasează dintr-un loc în altul, pentru a întreţine relaţii sexuale cu copii. Deseori, 
aceștea călătoresc din ţările mai bogate în mai puţin dezvoltate. Turiștii, abuzatori ai copiilor cu mobil 
sexual pot, de asemenea, călători în ţările și regiunile lor”. 

Întrebări şi răspunsuri despre exploatarea sexuală a copiilor. 
ECPAT International, 2008, pag. 14.

4. MANIFESTAREA FENOMENULUI 
TURISMULUI SEXUAL IMPLICÂND 
COPIII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
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Turiștii abuzatori ai copiilor cu mobil sexual pot 
călători, atât independent cât și utilizând serviciile 
campaniilor de turism, hoteluri, staţiuni, restau-
rante, companii de transport și altele. Unele dintre 
aceste companii pot fi direct implicate în turismul 
sexual, cum ar fi compania turistică care organi-
zează sex-tururi în străinătate, sau hotelul, în care 
se exploatează sexual copiii.

Turiștii abuzatori ai copiilor cu mobil sexual, ade-
sea	 își	 justifică	 acţiunile	 prin	 a	 spune	 că	 îi	 ajută	
pe copiii din ţările sărace, dându-le bani, haine și 
altele.	În	plus,	exploatatorii	sexuali	își	pot	justifica	
acţiunile lor referindu-se la diferenţele culturale 
între ţări, argumentând că sexul cu copiii este 
acceptabil în cultura ţării respective.

Experienţele negative din alte ţări arată că la dez-
voltarea turismului cu abuzarea sexuală a copiilor 
contribuie un șir de factori cum ar fi dezvoltarea 
industriei turismului și a mobilităţii populaţiei la 
nivel mondial, care asigură accesul turiștilor, abu-
zatori ai copiilor cu mobil sexual, în toate regiu-
nile și ţările noi. Dezvoltarea tehnologiei Internet 

oferă abuzatorilor schimb de informaţii necesare, 
sfaturi utile și facilitează stabilirea contactelor 
directe cu copiii din alte ţări. La fel ca și traficul 
de copii, turismul sexual cu implicarea copiilor se 
dezvoltă pe fundalul dezvoltării economice ine-
gale a diferitor ţări. Criza financiară, fără îndoială, 
sporește vulnerabilitatea copiilor din ţările sărace 
și contribuie la creșterea cererii privind serviciile 
sexuale cu implicarea copiilor. Lipsa măsurilor de 
contracarare a acestui fenomen într-o ţară săracă, 
din mai multe motive (lipsa de voinţă politică, 
legislaţia inadecvată și de aplicare a legii, a corup-
ţiei, și altele) pot face, de asemenea, atractivă ţara 
dată pentru turiști, abuzatori sexuali ai copiilor. 

Problema turismului sexual cu implicarea copi-
ilor, spre deosebire de problema traficului de 
copii, la moment nu se consideră actuală pentru 
Republica Moldova. Deoarece nu există date cu 
privire la manifestările acestui fenomen în masă 
pe ţară, nu se consideră necesare măsurile de con-
tracarare al acestui fenomen (crearea cadrului de 
reglementare, instruirea specialiștilor, prevenirea 
fenomenului si altele). 

„Este greu să spun că fenomenul turismului sexual implicând copiii în ţară progresează. Cred că 
această problemă este intenţionat preamărită de către unele ONG-uri. Astăzi, pentru un străin care 
dorește să beneficieze de serviciile sexuale cu implicarea minorilor, este dificil, aproape imposibil să-și 
pună în aplicare intenţiile”. 

Iurii Podarilov, Centrul pentru combaterea traficului de persoane, MAI
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Între timp, turismul sexual implicând copiii, ca 
concept, este foarte apropiat de traficul de copii 
în scopul exploatării sexuale. În cadrul traficului 
de copii pentru exploatarea sexuală la nivel trans-
naţional, copiii sunt scoși din ţările mai puţin dez-
voltate pentru livrare clienţilor străini în ţările mai 
bogate. Însă turismului sexual implicând copiii, îi 
este specific faptul că clienţii de sine stătător se 
deplasează în ţările sărace. În interiorul ţării, trafi-
cul de copii în scopul exploatării sexuale, poate fi 
axat atât pe clienţii locali cât și străini. 

Specialiștii intervievaţi, în cadrul acestei cercetări, 
au remarcat, de asemenea, cazuri de organizare a 
traficului intern de copii, destinată clienţilor stră-
ini, atunci când fetele minore lucrau cu “stăpânul” 
— proxenetul, într-un apartament special echipat 
pentru aceste scopuri. În plus acţiunile străinilor, 
care iniţial se încadrează în definiţia turismului 
sexual,	 apoi	 pot	 fi	 deja	 clasificate	 ca	 traficul	 de	
fiinţe umane.

Se pare că fenomenul turismului sexual cu implicarea copiilor este generat de fenomenul traficului 
de persoane.

„Pare a fi o nouă tendinţă — traficul intern de copii în scopul exploatării sexuale de către străini. Și 
există cazuri în care străinii iniţial acţionează numai în calitate de clienţii, și apoi, după atingerea 
majoratului, ele sunt vândute în sclavie sexuală în străinătate”.

Nadejda Radu, Centrul pentru asistenţa și protecţia victimelor și potenţialelor victime ale 
traficului de fiinţe umane

“Fetele care doresc să se căsătorească cu un străin, adesea fac cunoștinţă cu bărbaţi prin Internet. 
Apoi, acești străini vin în Moldova pentru a se cunoaște mai bine cu fetele care le-au plăcut, închiriază 
apartamente, unde începe exploatarea sexuală din partea așa-numitor “viitori soţi”.

După perfectarea pașapoartelor, fetele sunt duse în Turcia, acolo devenind sclavele lor sexuale. 
Căsătoriile nu sunt, din punct de vedere juridic, oficializate. Astfel, fata se ţine câţiva ani închisă sau 
sub supraveghere constantă într-o casă privată și apoi aruncată în strada, ca pe un lucru plictisitor, 
sau este vândută altui localnic”.

Olga Dotin, Centrul “Sotis”, or. Bălţi 
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În același timp, fapte al infracţiunilor sexuale cu 
implicarea copiilor, comise de către străinii sosiţi în 
Moldova și recunoscute în mod oficial la moment 
sunt puţine. Dar dimensiunile crescânde sunt alar-
mante. Conform datelor Centrului pentru comba-
terea traficului de persoane, Ministerul Afacerilor 
Interne, pentru perioada 2004—2009, 11 copii au 
fost implicaţi ca victime și martori în procesele de 

judecată	pentru	străinii	acuzaţi	de	crime	sexuale	
asupra minorilor. 

Unul dintre cazurile penale cele mai cunoscute în 
acest domeniu, care s-a mediatizat pe larg în mass-
media diferitor ţări, ca urmare a exploatării sexuale 
a copiilor (băieţi) din Moldova de către un pedofil 
ce călătorea — un cetăţean american înstărit. 

Cetăţean american, născut în 1962 într-o familie bogată de origine italiană, bacalaureat în istorie, 
investitor bursier și milionar, în anii 90 a început activ să întreprindă sex-tururi în Rusia. În anul 2000 
a fost condamnat de tribunalul din Rusia, la 3ani de închisoare pentru comiterea actelor indecente cu 
minorii pe teritoriul Federaţiei Ruse. Dar curând a fost eliberat sub o amnistie și expulzat din Rusia. Apoi, 
în 2001—2005 el nu numai că nu a încetat, dar și-a extins în mod semnificativ teritoriile exploatărilor 
sexuale și a călătorit în Moldova, România, Cambodgia, Cuba și alte ţări, în care seducea și viola băieţii. 
Zeci de băieţi i-au devenit victime.

În Moldova, pedofilul american era ajutat activ de un complice, un cetăţean al Republicii Moldova, care îl 
asista în organizarea întâlnirilor cu băieţii acţionând în calitate de interpret. Centrul pentru combaterea 
traficului de persoane al MAI al Republicii Moldova, în cooperare cu organele de drept din SUA a efectuat 
o investigaţie în Moldova, și au adunat dovezi ale infracţiunilor acestor persoane cu privire la 7 copii, 
pe teritoriul Republicii Moldova. De remarcat, că 2 copii au fost transportaţi din Moldova în România și 
Cuba, iar alţii erau supuși exploatării pe teritoriul Moldovei. Deși au existat motive pentru a suspecta că 
numărul copiilor afectaţi în Republica Moldova în urma acţiunilor acestor persoane au fost de două ori 
mai multe, nu în toate cazurile a fost posibil să se colecteze material probator. 

7 copii, victime din Moldova, au participat în calitate de martor în cauza pedofilului, la tribunalul din SUA, 
care a avut loc în Philadelphia în anul 2007. În pofida acţiunilor abile de apărare (interesele acuzatului 
au fost reprezentate de un avocat bine-cunoscut, care anterior a apărat interesele unor personalităţi ca 
Michael Jackson și alţii.), pedofilul american a fost condamnat în SUA la 23 ani de închisoare. Complicele 
său din Republica Moldova a fost condamnat anterior în Republica Moldova — 20 de ani în închisoare. 
În prezent, fiecare execută o pedeapsă în ţara sa.

Din materialele presei30 și sondajul specialiștilor

30 http://www.newsru.co.il/world/16jul2007/bianchi_102.html,	accesat	25	martie	2010.
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Un alt caz mediatizat pe larg în mass-media vizavi 
de un cetăţean britanic, care a lucrat ca și consul-
tant, în perioada 2007—2008, în mod repetat a 

călătorit în Moldova, a fost arestat și acuzat de acte 
indecente homosexuale în legătură cu patru băieţi 
cu vârsta cuprinsă între 12—15 ani. 

„Cetăţeanul britanic, născut în 1960, s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova din decembrie 2007, 
deţinând funcţia de consultant extern într-o companie cu capital străin din mun. Chișinău. 

Rezultatele anchetei au arătat că, în perioada februarie-mai 2008, acest străin, transformând 
apartamentul în care locuia într-o speluncă, seducea băieţi, în vârstă de 12—15 ani, și-i supunea unor 
acte indecente. Organele de drept au aflat că străinul deseori făcea cunoștinţă cu minorii în Internet cafe 
și apoi invita băieţii la el acasă. În apartamentul său, copiii beneficiau de acces gratuit la Internet, erau 
serviţi cu dulciuri, primeau mici recompense bănești și cadouri. 

În timpul percheziţiei apartamentului au fost găsite două calculatoare, în care era stocat material 
pornografic reprezentând minori.

În 2009, acest cetăţean al Marii Britanii a fost adus în faţa instanţei de judecată din Republica Moldova, 
și în concluzia de acuzare procurorul a cerut să fie condamnat la 22 ani de închisoare pentru trafic de 
copii (articolul 206 CP). În mai 2009, cetăţeanul britanic a fost condamnat de tribunal, în primă instanţă, 
la 7,5 ani de închisoare.

Mai târziu, avocatul cetăţeanului britanic a înaintat un recurs la Curtea de Apel a Republicii Moldova, 
împotriva deciziei instanţei și acţiunile inculpatului au fost recalificate în conformitate cu articolul 175 
din Codul Penal „acţiuni perverse”, conform căreia sunt sancţionate acţiunile perverse asupra unei 
persoane care, vădit, nu au împlinit 14 ani.31

Ca rezultat, acest cetăţean britanic a fost condamnat la 4 ani de închisoare condiţionată cu suspendarea 
executării sentinţei pe 2 ani.

Din comunicatul de presă al Centrului pentru combaterea traficului de persoane, MAI, 2009

31 http://www.protv.md/stiri/social/7-ani-i-jumatate-de-pu-carie.html.	accesat	22	martie	2010.
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Acest caz, probabil, este un exemplu trist de 
loialitate	 a	 sistemului	 judiciar	 naţional	 în	 raport	
cu străinii — criminali care exploatează copii. În 
justificarea	 acestui	 fapt	 poate	 fi	 remarcat	 faptul	

că experţii intervievaţi în acest studiu, au eviden-
ţiat dificultăţile cu care se confruntă la colectarea 
probelor pentru crimele care implică exploatarea 
sexuală a copiilor.

Experţii de asemenea relevă faptul că conturarea por-
tretului turistului abuzator ai copiilor cu mobil sexual, 
conform mediei statistice, este foarte dificilă, deoarece 
aceștia pot fi oricare din persoane. Singurul lucru care 
poate fi remarcat este faptul că venitul lor desigur este 
unul mult mai mare decât venitul mediu în Republica 
Moldova. În același timp, să se întocmească portretul 
copilului supus riscului de a deveni o victimă a violen-
ţei sexuale, conform mediei statistice, în general este 
destul de simplu. El coincide cu portretul victimei tra-
ficului de copii. Această categorie include copiii din 
familii social vulnerabile, de multe ori incomplete și 

adesea cu probleme de violenţă în familie, alcoolism, 
cazuri în care copiii sunt lăsaţi fără supraveghere. 
Unii dintre copii au avut în trecut conflicte cu legea, 
unii dintre ei nu merg la școală. Comunicarea între 
părinte/părinţi cu copiii lor de obicei nu este stabilită, 
copiii nu sunt supravegheaţi de către adulţi, și chiar și 
în cazurile când sunt supuși violenţei, acești copii, fie 
nu spun părinţilor lor despre ceea ce s-a întâmplat, 
sau atunci când relatează despre cele întâmplate, 
adulţii nu întreprind măsurile necesare. Pentru o mică 
recompensă ei sunt dispuși să se împace și să uite ce 
s-a întâmplat cu copilul lor. 

„Organele de drept se confruntă cu greutăţi la probarea faptelor exploatării sexuale. Mărturiile 
copiilor afectaţi nu sunt suficiente. Copiii, de multe ori, își modifică sau renunţă la mărturiile lor. 
Deseori, criminalii, prin persoane de încredere, „se înţeleg” cu părinţii copiilor care depun mărturii, 
pentru ca să-și influenţeze copiii.

Prin urmare, sunt necesare și alte probe. Infractorii, de asemenea, știu despre această situaţie și își ascund 
cu grijă atracţiile sexuale faţă de copii. Ei încearcă să nu păstreze materialul pornografic cu implicarea 
copiilor în computerele lor, dar îl expediază și stochează în poșta electronică personală. Interesul faţă de 
copii și dorinţa de a „prieteni” o prezintă ca pe o exprimare a compasiunii și dorinţei de a ajuta”.

Alina Budeci, Centrul Internaţional „La Strada”
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Cel mai des la contactul străinilor cu copii atrag 
atenţia nu părinţii, ci oamenii străini. La Linia 
Fierbinte a Centrului Internaţional „La Strada” în 
ultimii ani au parvenit mai multe informaţii ano-
nime despre străini observaţi în societatea unor 

copii presupuși a fi din familii vulnerabile sau de 
la	internat.	În	majoritatea	cazurilor	de	acest	fel	ei	
presimt că se întâmplă ceva straniu, dar nu știu 
cum să reacţioneze la asemenea situaţii și cui se 
să se adreseze. 

Însă turiștii abuzatori ai copiilor cu mobil sexual interacţionează între ei și primesc toate recomandările 
necesare prin intermediul site-urilor pornografice.

„În această dimineaţă, când mă întorceam acasă de la serviciu, din schimbul de noapte, am fost 
martorul unei scene neobișnuite în troleibuz. Bărbatul — un străin, bine îmbrăcat, care transporta doi 
copii sărăcăcios îmbrăcaţi. Când a fost întrebat de conductor, încotro îi conduce, bărbatul a răspuns 
că după o plimbare copiii se vor întoarce la orfelinat”.

Din registrul de apeluri la Linia Fierbinte a Centrului Internaţional „La Strada”, apel nr.15860 din 
04.11.2005, 10h 38 min, din or. Chișinău)

„Conform datelor noastre, fiecare site de pornografie infantilă este vizualizat de 1200 de ori zilnic. De 
obicei, un asemenea site are link-uri către alte site-uri similare. Vizualizarea materialului pornografic 
plasat în aceste pagini de internet se efectuează contra plată, însă posibilităţile de urmărire a 
criminalilor, care creează site-urile cu pornografie infantilă, sunt limitate, deoarece numele de 
domeniu și adresele acestor site-uri sunt în continuă schimbare”

Svetlana Chintea, Centrul Internaţional „La Strada”

„Dacă vorbim despre caracteristicile personale ale copiilor, victime ale abuzului sexual, este necesar 
înainte de toate, de notat faptul că acești copii sunt familiarizaţi cu situaţiile de violenţă. Au trăit din 
copilărie într-un mediu violent și în majoritatea cazurilor sunt introverţi și nu cooperează”.

Lilia Borzin, Centrul pentru prevenirea traficului de femei, ONG
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Turiștii abuzatori ai copiilor cu mobil sexual pot 
contacta cu copiii înainte de a veni în Moldova 
prin intermediul internetului, în diferite forumuri 
și chat-uri, prezentându-se diferit și spunând că 
doresc să-și facă mulţi prieteni. Reuniunea cu copii 
se poate realiza mai târziu, după sosirea străinului 
în Republica Moldova.

Dacă turistul abuzator stabilește contactul cu 
copilul, fără intermediari, acest lucru se întâmplă 
în diverse zone de agrement pentru adolescenţi 
(discoteci, baruri etc.) sau locuri unde deseori se 

adună o mulţime de copii (stadioane, parcuri, 
etc.). Povestirile despre ei înșiși, relatate copiilor de 
către străini, aproape întotdeauna sunt identice: 
„Eu sunt un om bogat și vreau să-mi găsesc prie-
teni.	Am	venit	pentru	a	ajuta	copiii	din	Moldova.”	
Apoi, turistul abuzator colectează informaţii des-
pre	 viaţa	 și	 anturajul	 potenţialei	 victime,	 și	„cur-
tează”/flirtează cu copilul.

O	majoritate	covârșitoare	a	delincvenţilor	sexuali	
stabilesc un contact psiho-emoţional cu copii și 
chiar, dacă este necesar, cu părinţii lor.

„Pe Internet, străinii pot găsi sfaturi despre cum să se adreseze șoferilor de taxi, care-i cunosc pe toţi, 
și cunosc locaţia prestatorilor de servicii sexuale cu implicarea minorilor în mun. Chișinău. În plus, 
există recomandări cu privire la hoteluri, cluburi de noapte și baruri, unde cu ușurinţă se poate face 
cunoștinţă cu un minor și beneficia de servicii sexuale.” 

Alina Budeci, Centrul Internaţional „La Strada”

„Dacă este necesar, străinii fac cunoștinţă cu părinţii copiilor — potenţiale victime ale exploatării 
sexuale, dându-se drept un om de afaceri sau un profesor, și susţin că obiectivul lor este de a ajuta 
acești copii să devină ”oameni mari”. Cei mai mulţi părinţi percep acești străini, ca pe niște oameni 
buni și „generoși” pe care e bine să-i cunoști. Aceștia nu le provoacă suspiciuni, ca abuzatori.”

Alina Budeci, Centrul Internaţional „La Strada”

Dacă vorbim despre cum stabilesc turiștii abuza-
tori ai copiilor cu mobil sexual contactul cu copiii, 
potrivit experţilor, nu există o schemă standard. 
Ei pot utiliza atât serviciile intermediarilor, cât 
și acţionează de sine stătător, prin intermediul 
internet-ului, precum și la direct.

Pe internet, străinii interesaţi de locurile unde 
se pot găsi minori pentru servicii sexuale contra 
plată, deseori sunt orientaţi către intermediari — 
șoferii de taxi din mun. Chișinău.



65

Studiul fenomenului Trafic de copii în Republica Moldova 2010

De asemenea, trebuie remarcat faptul că mulţi 
oameni din Moldova, consideră că exploatarea 
sexuală a copiilor sau abuzul sexual împotriva 
copiilor — include doar raportul sexual întreţinut 
cu un copil. Dar acest concept include compor-
tamentul sexual nedorit și impus, care poate fi 
exprimat prin săruturi nedorite, mângâieri, imita-
ţii cu copiii, impunerea lor de a prelua unele pozi-
ţii sexuale ș.a.m.d. O altă problemă o constituie 

faptul că în ţara noastră, infracţiunile cu caracter 
social-periculoase și acţiunele cu caracter sexual, 
sunt considerate acele acţiuni care implică vio-
lenţa	 brutală	 și	 cauzarea	 unui	 prejudiciu	 grav	
pentru sănătatea fizică sau psihică. Dar conceptul 
abuzului	 sexual	 este	 mult	 mai	 larg,	 iar	 prejudi-
ciul cauzat sănătăţii psihologice și fizice se poate 
manifesta și se manifestă ani mai târziu. Acest fapt 
ar trebui să se reflecte în dreptul penal. 

 „Din păcate, în Moldova urmăririi penale sunt supuse doar cazurile de abuz sexual cu tentă agresivă 
asupra copiilor. Astfel de cazuri de abuz sexual ca fotografierea sau filmarea copiilor goi, atingerea 
sexuală, masturbarea in faţa copilului — pot fi necalificate de organele de justiţie drept crime 
împotriva copiilor. Prin urmare, străinii în Republica Moldova sunt scutiţi de pedeapsa pentru care 
aceștia poartă o răspundere penală foarte severă în propria lor ţară.” 

Svetlana Chintea, Centrul Internaţional „La Strada”
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Proporţiile fenomenului trafic de copii în 
Moldova (nivel transnaţional și naţional)

 În prezent Republica Moldova nu dispune de 1  
date statistice privind numărul celor care au 
avut de suferit de pe urma traficului de copii, 
atât la nivel transnaţional, cât și cel intern. 
Experţii explică acest lucru prin caracterul 
latent al fenomenului și a lipsei unui sistem 
unic de colectare a datelor.

 Unele organizaţii, participanţi activi la contra-2  
cararea traficului de fiinţe umane în Moldova, 
colectează date despre numărul victimelor. Dar 
aceste date nu se depozitează într-o consecu-
tivitate cronologică, ce ar reflecta timpul real al 
antrenării victimei în situaţia de trafic cu copii, ci 
într-o consecutivitate ce denotă asistenţa orga-
nizaţiilor victimelor traficului de copii (etapele 
participării la procesul penal, data includerii în 
programele de asistenţă pentru victime ș.a.m.d.). 
În plus, una și aceeași victimă poate fi beneficia-
rul mai multor organizaţii. Drept rezultat, datele 
statistice ale diferitelor organizaţii nu sunt com-
parabile la nivel naţional. Este necesar a elabora 
o concepţie clară și procedurile de colectare a 
datelor, a desemna organul responsabil pentru 

colectarea centralizată a informaţiei. În același 
timp, procedurile de colectare, prelucrare și păs-
trare a datelor despre victimele traficului de copii 
nu trebuie să încalce dreptul lor la confidenţiali-
tate și protecţie a datelor personale. 

 Analiza datelor disponibile în organizaţiile, 3  
participante la contracararea traficului de 
fiinţe umane în Moldova, arată o descreștere 
a numărului victimelor traficului de copii la 
nivel transnaţional în ultimii ani faţă de o oare-
care creștere a numărului victimelor traficului 
de copii din interiorul ţării. Din cauza proble-
mei cronologiei colectării datelor aceste cifre 
reflectă în principal modificarea intensităţii 
activităţii a organizaţiilor în cauză. În același 
timp ele pot fi caracterizate ca o tendinţă de 
reducere a dimensiunilor fenomenului trafic 
de copii.

 Deși numărul general a victimelor traficului de 4  
copii descrește, acest fenomen nu încetează să 
fie actual pentru Moldova și trebuie să rămână 
în lista priorităţilor pentru conducerea ţării 
atunci când se elaborează politica naţională, 
precum și pentru organizaţiile participante la 
contracararea acestui flagel.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI



68

 Experţii organizaţiilor de stat explică descreș-5  
terea numărului victimelor traficului de copii 
prin succesele combaterii traficului de copii, 
iar cei din sectorul neguvernamental — prin 
modificarea parţială a fenomenului trafic de 
copii (modificarea mecanismului și semnelor 
lui, aprofundarea caracterului latent al fenome-
nului), iar în consecinţă — prin noi dificultăţi în 
identificarea victimelor. 

 În ultimii ani fenomenul trafic de copii a căpătat 6  
un caracter și mai ascuns. Infractorii s-au adap-
tat foarte bine la modificările din dreptul penal, 
introduse în scopul intensificării luptei cu traficul 
de copii și izbutesc foarte ușor ca acţiunile lor să 
nu se încadreze în indicii infracţiunilor trafic de 
copii, pentru care este prevăzută o răspundere 
penală foarte severă. Copii victime tot mai des 
percep traficanţii ca pe niște „salvatori”, dar nu 
ca pe exploatatori, refuzând să depună mărturii 
împotriva infractorilor. 

 În opinia experţilor, se distinge o strânsă legătură 7  
între fenomenul traficului de copii/fiinţe umane 
transnaţional, fenomenul traficului intern de copii 
și cel al turismului sexual implicând copiii. Aceste 
fenomene se alimentează reciproc și se trans-
formă dintr-unul în altul. Astfel, sunt cunoscute 
cazurile când victimele traficului intern de copii 
devin	 ulterior,	 la	 atingerea	 majoratului,	 victime	
ale traficului de fiinţe umane. Sau, turiștii cu mobil 
sexual iniţial își supuneau victimele exploatării 
sexuale pe teritoriul Moldovei, după care le vin-
deau peste hotare. Este necesar a continua cer-
cetările fenomenelor în cauză, a urmări evoluţia 
și influenţarea lor reciprocă întru elaborarea unor 
măsuri adecvate pentru contracararea acestor 

fenomene. 

Profilul victimei traficului de copii, raportat la 
media statistică 

 Cel mai des victime ale recrutării, ca etapă 8  
de început a traficului de copii, devin copiii 
de 14—17 ani. 80% dintre victimele traficului 
de copii sunt fete și 20% băieţi. În ultimii ani 
crește cota băieţilor în numărul total al celor 
care au suferit de pe urma traficului de copii. 

 Arealul fenomenului trafic de copii cuprinde 9  
toate raioanele Moldovei. 52% dintre copiii 
victime locuia la momentul recrutării în 
mediul rural. 

42% dintre copiii care au suferit de pe urma 10  
traficului la momentul recrutării obţinuseră 
studii medii incomplete (au absolvit gimna-
ziul),	dar	majoritatea	lor	absolută	nu	aveau	o	
pregătire profesională. Mulţi copii victime, la 
momentul recrutării, au abandonat studiile, 
iar unii copii (4%) în general nu au frecventat 
școala, fiind de vârstă școlară. Unii nu pot nici 
citi,	 nici	 scrie,	 fiind	 deja	 adolescenţi.	 În	 anii	
2005—2009 a crescut de trei ori cota copiilor 
cu retard mental în numărul total al victimelor 
traficului de copii.

Majoritatea	victimelor	traficului	de	copii	(71%)	11  
provin din familii incomplete, a căror părinţi 
s-au despărţit sau locuiau separat, ori un părinte 
sau ambii au decedat. La momentul recrutării 
majoritatea	victimelor	minore	locuiau	în	fami-
lie, dar familia, de regulă, era una nereușită și 
nu	 a	 fost	 în	 stare	 să-i	 protejeze.	 Majoritatea	
copiilor locuiau în familii sărace, în 84% din 
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cazuri unul sau ambii părinţi erau șomeri. Toto-
dată,	majoritatea	familiilor	erau	numeroase	—	
56% dintre victime proveneau din familii cu 3 și 
mai mulţi copii. Aproape toate familiile se con-
fruntau cu probleme de alcoolism și violenţă, 
iar drept consecinţă relaţiile dintre părinţi și 
copii	în	majoritatea	cazurilor	erau	proaste.	63%	
din copiii intervievaţi au caracterizat relaţiile lor 
cu părinţii ca fiind „complicate” sau „rele”. 29% 
dintre victimele traficului de copii au suferit de 
violenţă în afara familiei până la implicarea lor 
în situaţie de trafic cu copii.

În opinia experţilor, tot mai des copii, victime ale 12  
exploatării sexuale și traficului intern de persoane 
devin victime ale traficului de fiinţe umane. 

Este necesar a întreprinde măsuri profilactice 13  
de informare a grupului de risc privind perico-
lul traficului de copii, precum și privind redu-
cerea vulnerabilităţii acestui grup, inclusiv prin 
acordarea asistenţei necesare în depășirea 
situaţiilor dificile de viaţă. 

Mecanismul traficului de copii 

Recrutarea14   victimelor traficului de copii era 
înfăptuită atât de bărbaţi, cât și de femei, cel 
mai des de cetăţeni ai Republicii Moldova. În 
73% din cazuri recrutorii erau persoane cunos-
cute sau foarte bine cunoscute (vecini, prieteni, 
rude). Aceștia cunoșteau bine situaţia în care se 
aflau victimele și cum îi pot atrage. În 66% din 
cazuri recrutarea era înfăptuită la locul de trai al 
victimei.	În	majoritatea	cazurilor	de	recrutare,	se	
recurgea la influienţarea informaţională a vic-
timelor — înșelarea privind sfera de activitate, 
condiţiile de muncă și remunerarea. Experţii în 

problemă au remarcat cazurile de recrutare cu 
aplicarea violenţei fizice (bătăi, limitarea libertă-
ţii circulaţiei, răpirea persoanelor, constrângerea 
de a folosi substanţe psihotrope ș.a) și violenţa 
psihologică (ameninţarea cu răfuiala fizică etc.). 

Trecerea hotarului15   Republicii Moldova în sco-
pul transportării victimelor traficului de copii 
în 20% din cazurile studiate se înfăptuia legal 
și părinţii lor sau alţi reprezentanţi legali fie că 
însoţeau copilul, fie că știau de scoaterea lui din 
ţară și dădeau oficial acordul. În celelalte cazuri 
erau utilizate procedee ilegale de trecere a hota-
rului — fie evitând punctele stabilite de control 
frontalier și fără acte (în temei în Ucraina), fie 
prin aceste puncte, dar utilizând documente 
falsificate ori tăinuiţi în ascunzișuri secrete ale 
mijloacelor	 de	 transport.	 În	 opinia	 experţilor,	
de cele mai dese ori trecerea ilegală a hotarului 
Moldovei cu Ucraina are loc în regiunea trans-
nistreană, pe segmentul de hotar necontrolat 
de Guvernul Republicii Moldova.

La 16  transportarea victimelor traficului de copii 
sunt utilizate cele mai diverse tipuri de transport 
— auto, feroviar și aerian. Traficanţii de copii 
recurg la calea aerului în temei pentru a trans-
porta minorii în Turcia. În legătură cu înăsprirea 
controlului frontalier în aeroportul din orașul 
Chișinău, trimiterea în Turcia are loc tot mai des 
prin ţara vecină de tranzit — Ucraina (aeroportul 
din orașele Odesa și Kiev). Cheltuielile legate de 
deplasarea victimelor traficului de copii peste 
hotare (perfectarea documentelor, procurarea 
biletelor ș.a.), sunt acoperite de obicei de recru-
tori și foarte rar de victimele traficului de fiinţe 
umane	sau	părinţii	lor,	întrucât	majoritatea	victi-
melor provin din familii sărace. 
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Principalele 17  ţări de destinaţie a copiilor, vic-
time ale traficului de copii în anii 2005—2009 
erau Rusia, Turcia și Ucraina, pentru intra-
rea căror cetăţenii Republicii Moldova nu au 
nevoie de vize sau acestea pot fi obţinute ușor 
la intrarea în ţară. În perioada indicată a scă-
zut brusc numărul cazurilor de trafic de copii 
din Moldova în ţările Uniunii Europene. Este 
necesar de a consolida colaborarea cu princi-
palele ţări de destinaţie pentru dezrădăcinarea 
infracţiunilor trafic de copii.

Principalele 18  forme de exploatare a minorilor 
este exploatarea sexuală (circa 60%), cerșitul 
forţat și munca fizică forţată în agricultură, 
construcţii	 și	 menaj.	 Faţă	 de	 unele	 victime	
s-a aplicat o combinare de câteva forme de 
exploatare (de exemplu, cerșitul forţat și 
exploatarea sexuală). Experţi au remarcat de 
asemenea cazuri existente de trafic cu copii în 
scopul adopţiilor ilegale pentru diverse abu-
zuri (folosirea îndemnizaţiilor de stat pentru 
copii în interes personal).

În perioada anilor 2005—2009 19  condiţiile de 
exploatare în construcţii, în agricultură, în 
gospodăria casnică și în cerșit nu s-au schim-
bat comparativ cu perioada anterioară. Copii 
victime erau nevoiţi să lucreze și să trăiască 
în condiţii antisanitare, nefavorabile pentru 
sănătate. În aceeași perioadă s-a constatat o 
anumită ameliorare a condiţiilor de exploatare 
în sfera sexuală — condiţiile de trai au devenit 
mai bune, violenţa fizică ca metodă de supu-
nere a minorelor a prins a fi aplicată destul de 
rar. Totodată s-au constatat consecinţele grave 
ale exploatării sexuale pentru sănătatea fizică 
și psihologică a victimelor. Fiecare a doua vic-
timă a exploatării sexuale suferea de boli sexual 

transmisibile, fiecare a zecea devenea gravidă, 
iar sarcina decurgea cu mari complicaţii. Au 
fost fixate cazuri de infectare a victimelor cu 
HIV.	Majoritatea	victimelor	exploatării	sexuale	
au devenit dependente de alcool. 

Ca și în anii precedenţi, pentru a-și menţine 20  
victimele în situaţie de exploatare, infracto-
rii	 continuă	 să	 facă	 uz	 de	 diverse	 mijloace	
de constrângere. Se păstrează în continuare 
cazurile de aplicare a violenţei fizice, limitare 
a libertăţii de circulaţie, sechestrarea actelor 
de identitate, menţinerea în situaţie de sclavie, 
lipsirea de hrană, constrângerea victimelor de 
a consuma alcool, substanţe psihotrope sau 
narcotice etc. Se recurge de asemenea la influ-
ienţă informativă — înșelare (promisiunea de 
a achita leafa la finalizarea întregului volum de 
lucrări, după realizarea recoltei ș.a.m.d.), ame-
ninţarea cu aplicarea forţei fizice, ameninţarea 
cu predarea către autorităţi. Cea mai largă răs-
pândire în ultimii ani a căpătat manipularea 
— procedeu de influenţare asupra conștiinţei, 
bazat pe înșelăciune, care le creează victime-
lor diverse iluzii (iluzia că așa e realitatea cum 
o descrie manipulatorul, iluzia echităţii relaţii-
lor dintre victimă și manipulator, iluzia alegerii 
libere ș.a.). Manipularea este folosită în com-
binare	cu	alte	mijloace	de	constrângere,	cum	
ar fi, de exemplu, abuzarea de situaţia de vul-
nerabilitate (economică, familială, psihologică 
ș.a.). Este necesar a întreprinde măsuri pentru 
criminalizarea manipulării ca un procedeu ili-
cit de influenţare a victimelor. 
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Studiul fenomenului Trafic de copii în Republica Moldova 2010

Fenomenul turismului sexual implicând copii în 
Republica Moldova

În Moldova au apărut cazuri de turism sexual 21  
cu implicarea copiilor — exploatarea sexuală 
în scopuri comerciale a copiilor de către străini, 
turiști cu mobil sexual faţă de copii. O analiză 
comparativă a acestor cazuri și cazurilor de tra-
fic cu copii arată că turismul sexual cu implica-
rea copiilor, ca infracţiune este foarte apropiat 
traficului de copii în scopul exploatării sexuale 
(transnaţionale și naţionale). Elementele și sem-
nele lor în mare măsură coincid. Astfel, în cazul 
traficului de copii transnaţional copilul este 
scos dintr-o ţară mai puţin dezvoltată pentru a 
fi exploatat într-o ţară mai bogată. În cazul turis-
mului sexual cu implicarea copiilor clienţii înșiși 
merg într-o ţară mai puţin dezvoltată în căuta-
rea contactelor sexuale. Traficul intern de copii 
în scopul exploatării poate fi orientat atât spre 
clienţii locali, cât și spre cei străini. În mare parte 
coincid și consecinţele negative ale răspândirii 
acestor infracţiuni pentru victimă și societate. 
Sunt cunoscute cazuri când unul și același 
infractor a supus exploatării sexuale copiii din 
Moldova pe teritoriul ţării noastre, precum și a 
scos copiii în alte ţări în același scop. 

Profilul victimei violenţei turismului sexual cu 22  
implicarea copiilor, raportat la media statis-
tică, coincide cu profilul victimei traficului de 
copii. Acești copii provin adesea din familii 
vulnerabile cu probleme de sărăcie, violenţă, 
alcoolism, uneori fiind discipoli ai internate-
lor. Portretul turistului cu mobil sexual faţă 
de copii, raportat la media statistică este mai 
greu de întocmit, dat fiind că acești oameni 
pot fi dintre cei mai diferiţi. Singurul lucru ce-i 
unește este faptul că sunt străini cu un nivel de 

venituri mult mai mare decât venitul mediu al 
cetăţenilor din Moldova.

Deși problema turismului sexual cu implica-23  
rea copiilor nu a căpătat o răspândire largă 
în Moldova, ea nu trebuie să rămână în afara 
atenţiei, deoarece pe un șir de parametri (nive-
lul sărăciei, al corupţiei, lacunele din legislaţie 
ș.a.m.d.)	putem	judeca	că	în	ţară	există	condiţii	
care contribuie la răspândirea acestui fenomen. 
Este necesar să se întreprindă măsuri de sensi-
bilizare a opiniei publice faţă de problema turis-
mului sexual cu implicare a copiilor și pericolul 
acestui fenomen, chemând la intoleranţă faţă 
de el, inclusiv prin atragerea în aceste scopuri a 
mijloacelor	de	informare	în	masă.	

După cum demonstrează experienţa acumu-24  
lată de luptă cu traficul de copii, infractorii 
întotdeauna tind să rămână în afara vizoru-
lui organelor de drept, de aceea fenomenele 
criminale capătă luminare numai atunci când 
specialiștii acestor organe cunosc semnele lor 
și pot identifica victimele. Este necesar a stu-
dia procedeele ilicite de influenţare asupra 
victimelor, aplicate de turiștii cu mobil sexual 
faţă de copii, a instrui specialiștii organelor 
de drept, iar în caz că este necesar, a între-
prinde măsuri pentru elaborarea unui meca-
nism adecvat de urmărire penală. Se cuvine să 
ţinem cont că violenţa sexuală asupra copiilor 
lasă consecinţe grave pentru viitorul lor, con-
tribuie la transformarea acestor copii în abuza-
tori sexuali și la răspândirea violenţei sexuale 
în societate. Infractorii naţionali și străini nu 
trebuie să rămână nepedepsiţi sau să se aleagă 
cu o pedeapsă blândă (inclusiv condiţionat) 
pentru violenţa sexuală faţă de copii.
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 Turiștii cu mobil sexual faţă de copii pot călă-25  
tori atât de sine stătător, cât și accesând servicii 
oferite de companii turistice, hoteluri, staţiuni 
balneare, restaurante, companii de transport 
ș.a. Unii dintre prestatorii de servicii enume-
rate pot fi direct implicaţi în turismul sexual 
cu implicarea copiilor, ca, de exemplu, o com-
panie turistică ce organizează turism sexual în 
Moldova sau un hotel în care are loc exploa-
tarea sexuală a copiilor. Sunt necesare acţiuni 
de informare a prestatorilor de servicii despre 
consecinţele fenomenului de turism sexual 
cu implicarea copiilor și experienţa înaintată 
privind prevenirea lui, bazată pe consolidarea 
responsabilităţii corporative. Adoptarea Codu-
lui eticii profesionale, care ar defini politica 
generală de contracarare a exploatării sexuale 
a copiilor, inclusiv principiile moral-etice ale 
activităţii prestatorilor de servicii enumeraţi ar 
servi ca un bun aport la prevenirea răspândirii 
turismului sexual implicând copii.








