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Aveţi în faţă cea de a doua ediţie a revi-
stei „La Strada EXPRES” din seria publicaţiilor 
tematice, preconizate a fi  editate de Cen-
trul Internaţional „La Strada”-Moldova, 
ce refl ectă problema trafi cului de fi inţe 
umane, cercetarea şi analiza experienţei 
înaintate în combaterea acestui fenomen 
ruşinos al lumii contemporane, elaborarea 
recomandărilor întru soluţionarea proble-
mei în republica noastră. 
Ca şi cea precedentă, actuala ediţie este 
consacrată unei singure teme din cadrul 
problematicii date. Tema primei ediţii se 
referea la aspectele creării Mecanismului 
Naţional de Referire pentru protecţia şi 
asistenţa victimelor traficului de fiinţe 
umane. Prezenta ediţie ia în dezbatere 
tema identificării victimelor traficului de 
fiinţe umane, care ţine direct de tema pri-

Câteva cuvinte despre prezenta ediţie 

mei ediţii şi o dezvoltă în continuare. Auto-
rii Ghidului practic al OSCE/ODIHR privind 
elaborarea Mecanismului Naţional de Re-
ferire a victimelor traficului de fiinţe uma-
ne au numit identificarea victimelor ca 
unul din cele două elemente de bază ale 
mecanismului nominalizat.1 Astfel, prezen-
ta ediţie constituie o prelungire a ediţiei 
precedente. 
Deşi identifi carea victimelor trafi cului 
de fi inţe umane rămâne o problemă im-
portantă, la această temă au fost editate 
foarte pu ţine publicaţii. Şi cu toate că stan-
dardele internaţionale ce ţin de proble-
ma trafi cului, lucrul cu victimele, acordă 
importanţă identifi cării victimelor trafi cului 
de fi inţe umane, stabilesc regulile de com-
portament al specialiştilor, noi nu am găsit o 
defi niţie a identifi cării.

Noutăţi privind legislaţia Republicii Moldova în domeniul combaterii trafi cului de fi inţe umane
De la apariţia primei ediţii a revistei din februarie 2005 în Moldova au fost întreprinse un şir de 
acţiuni legislative importante în domeniul combaterii trafi cului de fi inţe umane. În primul rând, vom 
menţiona faptul că Parlamentul Republicii Moldova a ratifi cat Convenţia ONU împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate,2 precum şi Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea trafi -
cului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional acestei Convenţii.3 
În august 2005 Guvernul Republicii Moldova a adoptat două Hotărâri importante, care plasează 
organizarea acţiunilor de contracarare a trafi cului de fi inţe umane la un nou nivel calitativ. La 
începutul lui august Guvernul a aprobat Regulamentul Comitetului Naţional pentru combate-
rea trafi cului de fi inţe umane,4 care stabileşte componenţa, funcţiile şi statutul acestui Comitet, 
funcţiile Preşedintelui şi Secretarului, periodicitatea şedinţelor etc. Conform Regulamentului, 
reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi interguvernamentale, active în domeniu, pot 
participa la şedinţele Comitetului cu dreptul de vot consultativ. Este o mărturie importantă a 
democratizării societăţii noastre. 
La sfârşitul lui august, Guvernul a aprobat noul Plan Naţional de prevenire şi combatere a trafi cului 
de fi inţe umane5, elaborat în conformitate cu standardele europene de reacţie antitrafi c şi cu cele 
mai bune practici în domeniu. Planul prevede implementarea unui larg spectru de acţiuni în direcţia 
respectivă pentru anii 2005-2006. 
Şi, în sfârşit, la 20 octombrie 2005 Parlamentul a adoptat Lega privind prevenirea şi combaterea 
trafi cului de fi inţe umane.6 Elaborarea proiectului acestui act normativ a durat circa doi ani, într-
o atmosferă de transparenţă şi cu participarea activă a societăţii civile. Legea stabileşte structura 

1 National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Traffi cked Persons. A Practical Handbook. OSCE/ODIHR, War-
saw, 2004, p. 16.
2 Legea Republicii Moldova nr. 15-XV din 17 februarie 2005 pentru ratifi carea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 122).
3 Legea Republicii Moldova nr. 17-XV din 17 februarie 2005 pentru ratifi carea Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 
trafi cului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale 
organizate (Monitorul Ofi cial Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 126).
4 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 775 din 1 august 2005 (Monitorul Ofi cial Republicii Moldova, 2005, nr. 107-109, art. 865).
5 Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 903 din 26 august 2005 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, 
art. 987).
6 Legea Republicii Moldova nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea trafi cului de fi inţe umane (Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812).

Un eveniment de 
importanţă internaţională

În luna mai 2005 a 
fost aprobată noua 
Convenţie a Consilului 
Europei privind lupta 
împotriva trafi cului de 
fi inţe umane. Convenţia 
cuprinde responsabilităţile 
statelor-membre ale Con-
siliului Europei şi a altor 
state semnatare în dome-
niul contracarării trafi cului 
de persoane, asistenţei 
şi protecţiei victimelor 
persoanelor ce au suferit 
de pe urma trafi cului, 
urmăririi penale a per-
soanelor implicate în co-
miterea unor asemenea 
infracţiuni, a dezvoltării 
cooperării internaţionale 
şi alte aspecte ale 
contracarării acestui 
fenomen. Convenţia 
acordă o atenţie 
deosebită victimelor 
trafi cului, cum ar fi  dreptul 
acestora la perioada de 
refl ecţie (minimum 30 de 
zile), dreptul de a obţine 
permisiune de şedere, 
dreptul la compensări, 
precum şi drepturi specia-
le pentru copiii, victime 
ale trafi cului. Convenţia 
este validă pentru toate 
formele de trafi c cu per-
soane, atât naţionale, cât 
şi internaţionale, ce ţin 
sau nu de criminalitatea 
organizată.
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Probleme ale identifi cării 
victimelor de fi inţe umane:

a) lipseşte o concepţie 
logică, care ar defi ni sarci-
nile, regimul de înfăptuire 
şi criteriile, în baza cărora 
se poate identifi ca o 
victimă; 

b) lipsesc recomandări 
privind identifi carea 
victimelor, destinate ONG-
urilor;

c) nu avem un sistem de 
indicii pentru identifi carea 
victimelor;

d) nu există recomandări 
privind identifi carea 
victimelor trafi cului de 
fi inţe umane, predestinate 
ţărilor de origine. 

Centrul Internaţional 
„La Strada”

Nici în standardele internaţionale, nici în litera-
tura ce tratează această problemă nu găsim 
o abordare unică a procesului identifi cării 
victimelor trafi cului, nu există o concepţie 
bine defi nită, care ar stabili obiectivele, or-
dinea realizării şi criteriile în baza cărora s-ar 
face identifi carea unei victime. În cele câte-
va publicaţii, ce se referă tangenţial la tema 
identifi cării victimelor, ea este tratată în con-
textul procedurii investigaţiei penale ofi ciale 
a infracţiunii trafi c de fi inţe umane. Astfel în-
cât nu este clar în ce rezidă deosebirile dintre 
identifi carea victimei trafi cului şi califi carea 
infracţiunii trafi c de fi inţe umane însăşi. 
Deşi în literatura de specialitate nu se neagă 
faptul că victimele trafi cului de fi inţe umane 
pot fi  identifi cate nu numai de organele de 
drept, ci şi de angajaţii ONG-urilor, lucrătorii 
sociali, inspectorii securităţii muncii, serviciile 
pentru migraţie etc., recomandările privind 
descoperirea victimelor trafi cului sunt prede-
stinate, de regulă, doar lucrătorilor organelor 
de drept.
Identifi carea victimelor trafi cului ţine direct de 
defi niţia infracţiunii trafi c de fi inţe umane. Cu 
toate acestea, un îndrumar privind identifi ca-
rea victimelor trafi cului, care ar stabili legătura 
clară între semnele (indicii) după care poa-
te fi  identifi cată victima şi toate elementele 
defi niţiei trafi cului de fi inţe umane, nu a fost 
de găsit. Şi în general, recomandările privind 
utilizarea unor indicii standard la identifi carea 
victimelor trafi cului sunt foarte rezervate. Au-
torii remarcă faptul că procesul identifi cării 
victimelor are loc separat, pentru fi ecare caz 
aparte. Ceea ce înseamnă că o abordare 
sistemică a multitudinii indiciilor, prin care se 
poate recunoaşte o victimă a trafi cului de 
fi inţe umane, nu a fost găsită până acum. În 
plus, literatura editată refl ectă problemele ce 
apar în ţările de destinaţie. Pe când ţările de 
origine, printre care se numără şi Republica 
Moldova, de asemenea se confruntă cu des-
tule probleme privind identifi carea victimelor 
trafi cului, şi aceste probleme îşi au propriul 
specifi c. Este necesar a elabora recomandări 
privind identifi carea victimelor şi pentru ţările 
de origine. 
Se cuvine să precizăm, de asemenea, că 
identifi când victime ale trafi cului de fi inţe 
umane în Moldova, ar fi  să ne bazăm, înainte 
de toate, pe defi niţii, stabilite în baza norme-
lor de drept naţionale. Totodată, Moldova 

a acumulat de-acum propria experienţă în 
identifi carea victimelor trafi cului. Şi această 
informaţie trebuie analizată şi sistematizată. 
Aşadar, analiza literaturii disponibile în pro-
blema identifi cării victimelor trafi cului de 
fi inţe umane denotă că literatura editată 
nu răspunde necesităţilor practicii din ţara 
noastră. Se face resimţită o insufi cienţă vădită 
de informaţie pe problema dată. Avem impe-
rioasă nevoie de propriile cercetări, publicaţii 
şi recomandări în problema iden tifi cării victi-
melor trafi cului de fi inţe umane.
Conform dreptului internaţional şi a dreptului 
naţional dintr-un şir de ţări, persoana, care a 
suferit în urma trafi cului de fi inţe umane, se 
bucură de anumite drepturi, şi anume, accesul 
garantat la pachetul minim de servicii sociale 
gratuite (servicii medicale, cazare, asistenţă 
psihologică, juridică şi de alt gen). Identifi ca-
rea victimelor trafi cului este chemată să asi-
gure accesul persoanei trafi cate la ajutorul 
societăţii. Este important ca acest lucru să se 
realizeze cu un grad de exactitate destul de 
perfect, aşa încât de ajutor să benefi cieze 
anume cei, care au suferit cu adevărat de pe 
urma infracţiunii trafi c de fi inţe umane.
Desigur, cel mai exact răspuns, dacă într-ade-
văr a fost comisă infracţiunea trafi c de fi inţe 
umane faţă de persoana concretă, este oare 
această persoană victimă a trafi cului, îl poa-
te da numai judecata, în baza investigărilor 
ofi ciale a infracţiunii penale săvârşite. Dar 
urmărirea penală şi procedura judiciară pot 
dura un an şi chiar doi, însă victima trebuie 
să fi e ajutată imediat. Ori, în cele mai dese 
ca zuri, victimele sunt într-o stare psihică şi 
fi zică deloc bună. În plus, după ce a bene-
fi ciat de ajutorul necesar, starea fi zică a vic-
timei se normalizează. Ea începe să fi e mai 
încrezătoare faţă de reprezentanţii organelor 
de drept, povesteşte mai sincer despre ceea 
ce i s-a întâmplat cu adevărat. Comporta-
mentul ei, ca martor în procesul penal, devi-
ne mai stabil.
De menţionat, de asemenea, că, potrivit 
normelor dreptului internaţional, acordarea 
asistenţei nu trebuie să depindă de faptul 
dacă victima este gata de a da depoziţii în 
decursul procesului penal. Accesul la sistemul 
de justiţie este un drept, şi nu o obligaţie a 
persoanei. Dacă persoana, care a suferit de 
pe urma trafi cului de fi inţe umane nu vrea să 
benefi cieze de drepturile ei privind accesul 

instituţională de combatere a trafi cului pe întreaga ţară, obligaţiile participanţilor la acest proces, 
drepturile victimelor trafi cului şi măsurile de apărare a acestor drepturi, drepturile speciale ale copiilor, 
victime ale trafi cului de fi inţe umane, direcţiile şi principiile de bază privind organizarea combaterii 
acestui fenomen ş.a.
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la justiţie, ea, indiferent de aceasta, nu tre-
buie să fi e privată de dreptul la alte tipuri de 
asistenţă şi sprijin din partea societăţii. 
Putem, deci, concluziona, că identifi ca-
rea victimelor trafi cului de fi inţe umane, ca 
procedură ce deschide accesul la asistenţă 
indispensabilă, trebuie realizată rapid, alte ori 
indiferent de procedura urmăririi penale şi, 
în acelaşi timp, cu un înalt grad de precizie. 
În cursul acestei proceduri lucrătorul care 
înfăptuieşte identifi carea victimei trafi cului, 
în baza unor anumiţi indici, trebuie să ajungă 
la concluzia unei probabilităţi certe că per-
soana concretă a suferit de pe urma acestei 
infracţiuni. 
Dar cum să facem ca procedura de identi-
fi care a victimelor să fi e rapidă şi destul de 
precisă? Este posibil a elabora instrucţiuni 
exacte (proceduri operaţionale standard) 
de identifi care a victimelor trafi cului de fi inţe 
umane? Care structuri pot şi trebuie să asi-
gure identifi carea victimelor trafi cului? Cum 
trebuie înfăptuit acest lucru şi ce-ar trebui să 
luăm în consideraţie în asemenea caz? Cum 
să organizăm asemenea activitate în aşa fel, 
încât să protejăm cât mai bine interesele per-
soanei care a avut de suferit, fără a prejudi-
cia în acelaşi timp interesele societăţii? În pa-
ginile ediţiei noastre vom încerca, pas cu pas, 
să răspundem la aceste şi alte întrebări. 
Prezenta ediţie este rezultatul unui studiu, prin 
care, în primul rând, am încercat să sintetizăm 
informaţiile câtorva publicaţii în problema 
dată şi a experienţei proprii. Rezultatul acestui 
studiu este prezent în prima parte a publicaţiei 
şi reprezintă opiniile specialiştilor Centrului In-
ternaţional „La Strada”-Moldova. Totodată, 
noi am realizat un interviu cu specialişti ai 
or ganelor de drept şi ai ONG-urilor din Re-
publica Moldova, activitatea cărora ţine 
de identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe 
umane. După cum şi era de aşteptat, rezul-
tatele cercetării confi rmă faptul că specialiştii 

din domeniu nu împărtăşesc o opinie unică în 
chestiunea dată. În paginile acestei ediţii vă 
vom familiariza şi cu opiniile lor, având acor-
dul protagoniştilor. Încercând să aducem ci-
titorului cât mai exact esenţa problematicii, 
am păstrat forma expunerii materialului de 
bază în varianta de întrebări şi răspunsuri. 
În sfârşit, vom prezenta şi opiniile unor colegi 
de peste hotare în această problemă. 
Ţinând cont de faptul că tema dată este 
complicată şi mai puţin studiată, nu ne-am 
propus şi nici nu am reuşit să găsim răspunsuri 
precise şi univoce la întrebările abordate. În 
acelaşi timp, sperăm ca prezenta ediţie să 
servească drept bază pentru discuţii teoreti-
ce între specialişti, precum şi să contribuie în 
anumită măsură nu numai la conceptualiza-
rea noţiunii de identifi care a victimelor trafi -
cului de fi inţe umane, ci şi la lichidarea lacu-
nelor din practica identifi cării acestora. 
Actuala ediţie este destinată specialiştilor, a 
căror activitate ţine de contracararea trafi -
cului de fi inţe umane, şi în primul rând a celor, 
care, în virtutea activităţii lor, contactează cu 
potenţialele victime ale trafi cului şi pot con-
tribui la identifi carea lor. Sperăm că pe viitor 
acest material va fi  utilizat pentru elaborarea 
unor recomandări privind identifi carea cazu-
rilor de trafi c cu fi inţe umane. De asemenea, 
credem că publicaţia noastră va fi  o sursă 
utilă de informare şi pentru reprezentanţii 
autorităţilor publice, ce determină politica 
internă a republicii, precum şi pentru toţi cei 
interesaţi de problema trafi cului de persoane 
şi de căile de soluţionare a ei. 
Vom fi  foarte recunoscători pentru orice co-
mentariu asupra acestui text, precum şi pen-
tru informaţie suplimentară asupra problemei 
în discuţie. Va rugăm să expediaţi opiniile 
Dvs. Centrului de Analiză şi Lobby al Centrului 
Internaţional „La Strada”-Moldova pe adresa 
indicată în pagina doi a copertei.

De la autori
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I. 1. Identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe umane 
– ele mentul cheie al sistemului de contracarare 
a trafi cului de fi inţe umane
De ce este important a identifi ca victima 
trafi cului de fi inţe umane?
Anual, în lume mii de persoane devin victi-
me ale trafi cului de fi inţe umane. O evalu-
are exactă a numărului de victime este im-
posibilă, având în vedere că problema are 
un caracter latent. Victimele adesea nu vor 
să divulge ceea ce s-a întâmplat cu ele şi 
multe cazuri de trafi c rămân nedescoperite. 
Acest lucru se întâmplă din diferite motive. 
Adesea victimelor le este frică de răzbunarea 
trafi canţilor, care poate fi  îndreptată nu nu-
mai împotriva lor, ci şi a membrilor familiei. 
Persoanele supuse exploatării sexuale se tem 
să divulge istoria lor şi din cauza stigmatizării 
lor de către societate. Multe victime nu cred 
în victoria dreptăţii şi nu văd sensul adresării 
către structurile ofi ciale.
Adesea cei care au suferit, afl ându-se pe 
teritoriul unui stat străin, se tem să nu fi e 
sancţionaţi pentru încălcarea legislaţiei ace-
stui stat, în special pentru reglementările cu 
privire la afl area cetăţenilor străini, pe care le-
au încălcat în căutarea unui loc de lucru. În 
afară de aceasta, ei nu au încredere în struc-
turile ofi ciale, nu-şi cunosc drepturile şi posibili-
tatea de a primi ajutorul necesar. De multe ori 
trauma psihologică nu le permite victimelor să 
conştientizeze adecvat ceea ce li s-a întâm-
plat şi să întreprindă paşi corecţi s.a.m.d. Lu-
cru care se soldează cu etichetarea lor doar 
ca emigranţi ilegali pe piaţa de muncă la ne-
gru. Ele sunt tratate nu ca victime, ci ca per-
soane ce au încălcat legislaţia, fi ind supuse 
reţinerii administrative, amenzilor, deportării. 
La traumele şi suferinţele din trafi c se adaugă 
şi alte suferinţe de pe urma contactului cu or-
ganele de drept. În aceste cazuri, victimele 
sunt private de asistenţa şi sprijinul necesar, le 
este foarte greu să revină pe făgaşul unei vieţi 
normale. Chiar dacă şi reuşesc să scape de 
controlul exploatatorilor, ele nimeresc uneori 
din nou în reţeaua trafi canţilor din cauza unor 
situaţii disperate.
Astfel, identifi carea victimelor trafi cului de 
fi inţe umane e necesară, înainte de toate, 

chiar pentru protecţia drepturilor victime-
lor.
Dar identifi carea victimelor trafi cului de per-
soane are importanţă şi pentru societate. 
Dacă victimele nu depun mărturii, atunci in-
fractorii, care se îmbogăţesc prin comerţul 
cu marfă vie, rămân nesancţionaţi, comit noi 
crime, apar noi şi noi victime ale trafi cului. 
Astfel, cazurile de trafi c nedescoperite con-
duc la escaladarea fenomenului în societa-
te. Ajungem aşadar la concluzia, că identi-
fi carea la timp a victimelor trafi cului de fi inţe 
umane este o contramăsură de răspândire 
a fenomenului, ceea ce, implicit, e necesar 
pentru protecţia intereselor societăţii în an-
samblu. 
Pentru a obţine succese relevante în contra-
cararea acestui fenomen, în opinia mai mul-
tor experţi internaţionali, este absolut necesar 
a se întreprinde măsuri de sporire substanţială 
a numărului de cazuri identifi cate de trafi c. 
Astăzi acest obiectiv este considerat o sarcină 
cheie a întregului sistem de contracarare a 
trafi cului de persoane.
În ce corelaţie se afl ă identifi carea vic-
timelor trafi cului de fi inţe umane şi cele-
lalte direcţii de activitate în organizarea 
contracarării trafi cului de fi inţe umane? 
Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă iden-
tifi carea victimelor trafi cului de fi inţe uma ne, 
vom încerca să stabilim locul acestui proces 
în sistemul de contracarare a trafi cului de 
fi inţe umane. Este cazul să precizăm că în li-
teratura consacrată problemelor trafi cului de 
cele mai dese ori se evidenţiază trei direcţii 
de bază în organizarea combaterii trafi cului 
de fi inţe umane:
1) prevenirea trafi cului de fi inţe umane;
2) protecţia şi asistenţa victimelor;
3) persecutarea infractorilor.
Clasifi care, supranumită deseori concepţia 
celor „trei P”, din moment ce toate trei 
direcţii încep cu litera „p”. Cu tot caracte-
rul ei original, această clasifi care este de-

„Protecţia drepturilor 
persoanelor, victime 
ale trafi cului de fi inţe 
umane, conform dreptului 
internaţional şi naţional, 
obligă ca aceste persoa-
ne să fi e corect identifi ca-
te şi să nu fi e tratate ca 
infractori sau emigranţi 
ilegali.”
Amnesty International and 
Anti-Slavery International. 
„Memorandum la proiectul 
Convenţiei Consilului Euro-
pei privind lupta împotriva 
trafi cului de fi inţe umane: 
protecţia drepturilor persoa-
nelor trafi cate” , 2004.
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„Incapacitatea de a identi-
fi ca corect persoana, ce a 
devenit obiect al trafi cului 
de persoane, mai degrabă 
o determină să renunţe 
ulterior la exercitarea 
drepturilor sale. De-aceea 
statele sunt datoare ca 
această identifi care să fi e 
posibilă şi să se realizeze.” 
„Principii recomandate şi 
reglementări călăuzitoare 
cu privire la drepturile omului 
şi trafi cul cu fi inţe umane”. 
Raport prezentat de către 
înaltul Comisar al Naţiunilor 
Unite pentru Drepturile 
Omului către Consiliul Eco-
nomic şi Social. Documentul 
ONU E/2002/68/Add. 1, 20 
mаi 2002. 

stul de convenţională, dat fi ind că cele trei 
direcţii se afl ă într-o strânsă interdependenţă. 
De exemplu, persecutarea penală reuşită a 
trafi canţilor serveşte ca o măsură efi cientă de 
prevenire a altor crime ş.a.m.d. 
Aşadar, chiar dacă e să pornim de la 
această clasifi care şi să încercăm să de-
terminăm locul procesului de identifi care a 
victimelor în sistemul dat, atunci, în opinia 
noastră, ar fi  corect să atribuim identifi ca-
rea la protecţia şi asistenţa victimelor. Vor-
ba e că, potrivit standardelor internaţionale 
de lucru cu victimele trafi cului de fi inţe 
umane, identifi carea trebuie să deschidă 
accesul la asistenţa imediată a victimelor. Şi 
acest lucru nu trebuie să depindă de faptul 
cine a venit primul în contact cu potenţiala 
victimă a trafi cului şi realizează interviul asu-
pra celor întâmplate: colaboratorul poliţiei, 
a cărui sarcină principală este persecu-
tarea penală a infractorilor sau lucrătorul 
organizaţiei neguvernamentale specializa-

te, a cărui sarcină de bază este acordarea 
asistenţei necesare persoanei victimizate. 
Aceeaşi opinie faţă de locul identificării 
victimelor traficului în sistemul contracarării 
traficului o împărtăşesc şi autorii Ghidului 
practic al OSCE/ODIHR privind crearea 
Mecanismului Naţional de Referire a vic-
timelor traficului de fiinţe umane: „Uneo-
ri este nevoie de câteva săptămâni sau 
luni ca victima traficului să depăşească 
sindromul posttraumatic şi să poată vor-
bi pur şi simplu. Iată de ce concepţia, 
descrisă în publicaţia dată, abordează 
procesul identificării ca parte a progra-
mului de protecţie şi asistenţă.”7 Această 
opinie este expusă şi în Ghidul regional 
„Cele mai Bune Îndrumări Practice Regio-
nale pentru Dezvoltarea şi Implementarea 
Cuprinzătoare a Reacţiei Naţionale de 
Combatere a Traficului”, editat de Cen-
trul Internaţional de Dezvoltare a Politicilor 
Migraţioniste (ICMPD, Viena).8

7 National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Traffi cked Persons. A Practical Handbook. OSCE/ODIHR, War-
saw, 2004, pag. 7.
8 Cele mai Bune Îndrumări Practice Regionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Cuprinzătoare a Reacţiei Naţionale de Comba-
tere a Trafi cului. International Centre for Migration Policy Development, Viena, 2005, pag. 46. 

Dacă am încerca să precizăm locul identifi cării victimelor în una din cele trei direcţii de organizare 
a contracarării trafi cului de fi inţe umane – (a) prevenirea trafi cului de fi inţe umane; (b) protecţia şi 
asistenţa victimelor; (c) persecutarea infractorilor – atunci ar fi  mai corect să referim identifi carea la 
direcţia de protecţie şi asistenţă a victimelor. Potrivit standardelor internaţionale de lucru cu victimele 
trafi cului de fi inţe umane, identifi carea trebuie să deschidă victimei acces la asistenţă imediată. Şi 
acest lucru nu trebuie să depindă de faptul cine a venit primul în contact cu potenţiala victimă a tra-
fi cului şi realizează interviul asupra celor întâmplate: colaboratorul poliţiei, a cărui sarcină principală 
este persecutarea penală a infractorilor, sau lucrătorul organizaţiei neguvernamentale specializate, 
a cărui sarcină de bază este acordarea asistenţei necesare persoanei victimizate.
Centrul Internaţional „La Strada”

Acest lucru este foarte important pentru 
edifi carea concepţiei identifi cării victimelor 
trafi cului de fi inţe umane. Vorba e că atunci 
când identifi carea victimelor este înfăptuită 
de un colaborator al organelor de drept, e 
complicat uneori a separa acest proces de 
procesul persecutării persoanelor vinovate, 
care de fapt se atribuie altei direcţii de con-
tracarare a trafi cului de fi inţe umane.  
Cine trebuie să identifi ce victimele trafi -
cului de fi inţe umane?
În practică, de cele mai dese ori identifi ca-
rea victimelor trafi cului de fi inţe umane este 
realizată de poliţie sau de organizaţiile ne-
guvernamentale specializate care acordă 
asistenţă victimelor trafi cului de fi inţe uma-
ne. Acest lucru poate avea loc în ţara de 
destinaţie, în ţara de tranzit sau în ţara de ori-
gine a victimelor.
Modalităţile de identifi care pot fi  diferite. 
Victimele sau rudele şi apropiaţii lor se pot 

adresa chiar ele la poliţie sau ONG-urilor spe-
cializate. Dar ele trebuie să aibă încredere 
în aceste structuri, să-şi cunoască drepturile 
şi să ştie unde trebuie să se adreseze. Altfel 
zis, informarea grupului de risc despre ce ar 
urma să întreprindă o persoană, victimă a 
trafi cului, trebuie să aibă loc permanent. 
ONG-urile specializate trebuie să dispună de 
Linii Fierbinţi cu program non-stop. În afară 
de aceasta, ele trebuie să desfăşoare acţiuni 
active de căutare a victimelor şi informarea 
acestora despre drepturile lor.
Persoanele care au suferit de pe urma tra-
fi cului pot fi  identifi cate în timpul raidurilor 
poliţiei, când poliţia descinde în locurile 
de exploatare a potenţialelor victime. Însă 
efectul acestei modalităţi depinde de res -
pectarea anumitor norme de lucru cu prezu-
matele victime ale trafi cului (antrenarea 
ONG-urilor specializate care oferă asistenţă 
în lucrul cu prezumatele victime, acordarea 
unei perioade de refl ecţie victimelor prezu-
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mate, precum şi alte măsuri de protecţie şi 
asistenţă). Dacă victima prezmată nu va 
avea încredere în colaboratorul poliţiei sau 
a ONG-ului, ea nu va povesti ceea ce i s-a 
întâmplat cu adevărat. 
Se cuvine să precizăm, că pentru o organi-
zare efi cientă a identifi cării victimelor trafi -
cului de persoane este necesar un sistem de 
măsuri privind pregătirea şi perfecţionarea 
cadrelor. Specialiştii care participă la iden-
tifi care, trebuie să fi e bine instruiţi, să pose-
de o experienţă practică de lucru cu vic-

timele. Întrucât fenomenul trafi cului este în 
continuă schimbare, este foarte important să 
urmărim şi să analizăm tendinţele de modifi -
care a acţiunilor trafi canţilor, modalităţile de 
infl uenţarea asupra victimelor, modalităţile 
de exploatare, precum şi să reconsiderăm în 
permanenţă aceste schimbări în activitatea 
curentă. Adică, să îmbinăm efectiv tehnolo-
giile de cercetare şi instruire cu activitatea 
practică zilnică. Dacă e să ne referim la ONG-
uri, evi dent, identifi carea victimelor trebuie să 
o facă organizaţiile mai cu experienţă.

De cele mai dese ori identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe umane este realizată de poliţie sau 
ONG-urile specializate, care acordă asistenţă victimelor trafi cului de fi inţe umane. Specialiştii care 
participă la identifi care, trebuie să fi e bine instruiţi, ei trebuie de asemenea să posede o experienţă 
practică de lucru cu victimele. Pentru o mai bună identifi care a victimelor, trebuie să combinăm 
efi cient tehnologiile de instruire cu cercetarea practicii activităţii curente. 
Centrul Internaţional „La Strada”

Ce este identifi carea pro activă şi reactivă 
a victimelor trafi cului de fi inţe umane?
Prin identifi care proactivă a victimelor trafi -
cului de fi inţe umane se subînţelege aplica-
rea acelor modalităţi de identifi care, când 
organizaţiile sau specialiştii instruiţi ce oferă 
asistenţă victimelor întreprind măsuri active 
de căutare a potenţialelor victime. În care 
scop e necesar de a analiza locurile posibile, 
unde se pot afl a sau unde se pot adresa vic-
timele trafi cului, procedeele de contact cu 
potenţialele victime, modul de informare de-
spre drepturile lor, despre organizaţii la care 
se pot adresa după ajutor. Lucru foarte im-
portant pentru sporirea efi cienţei organizării 
activităţii de identifi care a victimelor. Ori 
cercetările demonstrează că foarte multe 
victime rămân neidentifi cate. 
La identifi carea primară a victimelor pot şi tre-
buie antrenaţi nu numai colaboratorii poliţiei şi 
ai ONG-urilor specializate, dar şi lucrătorii altor 
structuri, care prin genul lor de activitate vin în 
contact cu victimele trafi cului de fi inţe uma-
ne (grănicerii, asistenţii sociali, colaboratorii 
misiunilor diplomatice în străinătate, lucrătorii 
agenţiilor de angajare în câmpul muncii, 
medicii ş.a.). Aceşti specialişti de asemenea 
trebuie să urmeze o instruire specializată şi să 
dispună de materiale informative. Sarcina lor 
principală este referirea potenţialei victime, 
la dorinţa acesteia, fi e către poliţie, fi e către 
un centru de contact al unui ONG speciali-
zat, pentru a urma procedura de identifi care 
şi acordare a asistenţei. 
Identifi carea reactivă a victimelor trafi cului 
presupune aplicarea strategiilor pasive de 
identifi care. De exemplu, putem deschide un 
centru de consultanţă pentru victimele tra-

fi cului de fi inţe umane şi aştepta când ace-
stea se vor adresa ele însele la acest centru. 
Dar asemenea gen de lucru este mai puţin 
efi cient.
Care este rolul Liniei Fierbinţi în identifi ca-
rea victimelor trafi cului de fi inţe umane?
Linia Fierbinte este o linie telefonică cu mai 
multe apeluri simultane, cu dedicaţie spe-
cială, care funcţionează 24 din 24 de ore şi 
la care populaţia poate apela confi denţial 
şi solicita ajutor. Pentru asistenţa victimelor 
trafi cului de fi inţe umane în Republica Moldo-
va a fost instituită o asemenea Linie Fierbin-
te naţională – 0 800 77777, administrată de 
Centrul Internaţional „La Strada”. Apelurile la 
acest număr sunt gratis în limitele teritoriului 
republicii. Tot la această Linie Fierbinte poate 
apela, la oricare oră de zi sau noapte, orice 
persoană de peste hotare, formând numărul 
(+373 22) 23 33 09. 
Sarcina principală a Liniei Fierbinţi şi a Cen-
trului de Contact este de a recepţiona ape-
lurile de ajutor atât de la persoana trafi cată, 
cât şi de la rudele, apropiaţii ei, de a desco-
peri cazurile de trafi c cu persoane şi de a lua 
măsurile necesare de protecţie şi asistenţă a 
victimei. Operatorul de la Linia Fierbinte, care 
recepţionează asemenea apeluri, trebuie să 
posede cunoştinţe speciale privind identifi ca-
rea victimelor trafi cului de fi inţe umane, regu-
lile de comunicare cu persoanele trafi cate, 
precum şi ordinea acţiunilor, ce urmează a 
fi  întreprinse în sensul asistenţei. Linia Fierbin-
te a Centrului Internaţio nal „La Strada”-Mol-
dova a ajutat nu o singură dată la salvarea 
victimelor din reţeaua trafi canţilor. Adesea 
acest canal de legătură este singurul fi r, prin 

„Fiecare ţară semnatară 
va lua în consideraţie 
punerea în practică a 
unor măsuri în vederea 
asigurării recuperării fi zice, 
psihologice şi sociale a 
victimelor trafi cului de 
persoane, inclusiv, unde 
este cazul, în colabo-
rare cu organizaţiile 
neguvernamentale, 
alte organizaţii compe-
tente şi alte elemente 
ale societăţii civile şi, în 
particular, asigurarea 
următoarelor: 
(a) locuinţă 
corespunzătoare;
(b) consiliere şi informare, 
în special cu privire la 
drepturile lor legale, într-o 
limbă pe care victimele 
trafi cului de persoane să 
o poată înţelege; 
(c) asistenţă medicală, 
psihologică şi materială; 
(d) posibilităţi de angaja-
re, de educaţie şi de 
pregătire profesională.”
Articolul 6, punctul 3 din 
Protocolul privind preveni-
rea, reprimarea şi pedepsi-
rea trafi cului de persoane, 
în special al femeilor şi co-
piilor, adiţional la Convenţia 
Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale 
organizate. Ratifi cat prin 
Legea Republicii Moldova 
nr. 17-XV din 17 februarie 
2005. (Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova, 2005, 
nr. 36-38, art. 126).
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care, concetăţenii noştri, nimeriţi în situaţii de 
exploatare peste hotare, pot face legătură 
cu patria şi obţine salvarea şi ajutorul necesar. 
Pe parcursul celor aproape cinci ani de acti-
vitate a Liniei Fierbinţi, peste 220 de persoane 
s-au salvat din mrejele trafi canţilor, au revenit 
în patrie şi au benefi ciat de ajutorul necesar 
graţie unui apelul la acest număr de telefon. 
Fireşte, colaboratorii Centrului Internaţional 
„La Strada” nu sunt în stare să salveze singuri 
victima de sub controlul elementelor crimi-
nale din alte ţări şi să ofere întregul pachet 
de ajutor necesar. În această activitate se 
includ activ şi partenerii noştri din structurile 
internaţionale, organele de drept, ONG-uri 
din republică şi din alte ţări. 
Specifi cul fenomenului şi nevoile victime-
lor sunt de aşa natură, că nici o structură nu 
poate face faţă de sine stătător acestui im-
perativ, soluţionarea lor reclamă o abordare 
multidisciplinară şi intersectorială. Astfel, Linia 
Fierbinte poate şi trebuie să servească drept 
un Centru de Contact pentru organizaţiile, ce 
oferă ajutor victimelor, de referire a persoanelor 
trafi cate descoperite către acestea în scopul 
acordării protecţiei şi asistenţei necesare. 
Centrul Internaţional „La Strada”-Moldova 
în activitatea sa de identifi care a victimelor 
trafi cului mizează pe utilizarea modalităţilor 

proactive. În 2005 a fost instituit un grup mobil 
de identifi care a victimelor, care în primul an 
de existenţă a efectuat în acest scop 38 de 
ieşiri în regiuni. Centrul a elaborat un pachet 
de materiale informative pentru victimele 
trafi cului de fi inţe umane, care explică cine 
şi în ce cazuri poate apela la Linia Fierbinte. 
Aceste materiale sunt distribuite în locuri unde 
se pot adresa potenţialele victime (agenţii de 
plasare în câmpul muncii, instituţii medicale, 
ofi cii de asistenţă socială ş.a.).
Centrul organizează în permanenţă instruirea 
specialiştilor din diferite structuri (guvernamen-
tale şi neguvernamentale), care contactează 
cu potenţialele victime, învăţându-i cum să 
efectueze corect identifi carea primară a per-
soanelor trafi cate şi asigurându-i cu materiale 
informative privind drepturile victimelor şi re-
gimul de lucru al Liniei Fierbinţi, Centrului de 
Contact, dezvoltând astfel colaborarea cu 
structuri similare din toate regiunile Moldovei. 
Promovarea Liniei Fierbinţi reclamă eforturi 
permanente. De-aceea “La Strada”-Moldo-
va desfăşoară campanii informaţionale spe-
ciale, în cadrul cărora tindem să difuzăm pe 
cât mai mult posibil informaţii despre Linia 
Fierbinte şi sarcinile ei prin diverse în mijloace-
le mass media (televiziune, posturi de radio, 
publicitate stradală ş.a.).
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I. 2. Totul începe de la terminologie...

Ce este identifi carea vic timelor trafi cului 
de fi inţe umane?

Noua Lege a Republicii Moldova privind prevenirea şi combaterea trafi cului de fi inţe umane 
stabileşte: „identifi care a victimelor trafi cului de fi inţe umane – proces de verifi care a persoanelor 
care se prezumă a fi  victime ale trafi cului de fi inţe umane” (articolul 2). Din punctul nostru de vede-
re această defi niţie este prea îngustă şi mai puţin exactă. Din această defi niţie este complicat să 
înţelegem ce înseamnă identifi carea victimelor. Legea mai cuprinde o normă specială, ce se referă 
la identifi care: 
„Articolul 15. Identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe umane 
Identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe umane se efectuează de către autorităţile publice com-
petente cu concursul organizaţiilor neguvernamentale sau de către organizaţiile neguvernamentale 
care au motive rezonabile să creadă că persoana este victimă a unui astfel de trafi c.”
Dar această normă de drept prevede doar cine este în drept să efectueze identifi carea victimelor, 
nu explică în ce rezidă acest proces şi care sunt scopurile lui. Pornind de la faptul că norma respectivă 
se cuprinde în Capitolul III „Protecţia şi asistenţa victimelor trafi cului de fi inţe umane”, putem conclu-
ziona totuşi că scopul identifi cării este anume acesta.

În dreptul internaţional, în literatura cu tema-
tica trafi cului de fi inţe umane şi în alocuţiuni 
publice specialiştii utilizează adesea noţiunea 
„identifi care a victimelor trafi cului de fi inţe 
umane”.  Deşi nu am reuşit să găsim o de-
fi nire ofi cială a identifi cării în legislaţia in-
ter naţională, din contextul în care este 
uti lizat termenul devine clar că prin identi-
fi carea victimelor trafi cului de fi inţe umane 
se subînţelege un complex de acţiuni, în 
procesul cărora specialistul, în baza datelor 
obţinute de la presupusa victimă a trafi cului, 
sau de la o persoană fi zică ori juridică, care 
dispun de date despre încălcarea norme-
lor de drept în raport cu victima, analizează 
informaţia primită, compară indicii infracţiunii 
săvârşite cu elementele defi niţiei trafi cului de 
fi inţe umane şi trage concluzia că persoana în 
cauză este victimă a trafi cului de fi inţe uma-
ne. Identifi carea victimelor trafi cului are sco-
pul de a asigura accesul gratuit al persoanei 
trafi cate la pachetul de asistenţă necesară şi 
gratuită, volumul căruia este stabilit în confor-
mitate cu legislaţia. 
Ar fi  să precizăm că lipsa unei defi niţii a 
noţiunii „identifi carea victimelor trafi cului 
de fi inţe umane”, ofi cial acceptată la nivel 
internaţional, este o consecinţă a faptului 
că între experţii internaţionali din domeniu 
nu există o accepţiune unică în chestiu-
nea dată. Posibil, acest lucru e generat de 
faptul că însuşi cuvântul identifi care (de la 
englezescul „identifi cation”) are mai multe 
sensuri. Bunăoară, unii specialişti consideră, 
că în general nu e corect să utilizăm sin-
tagma „identifi carea victimelor trafi cului 
de fi inţe umane” sau „identifi carea per-
soanei trafi cate”. Şi în acest caz ei pornesc 

de la analogia cu noţiunea de identifi ca-
re a personalităţii, prin care persoanei i se 
eliberează un buletin de identitate şi i se 
atribuie un număr de identitate unic, ce 
permite recunoaşterea lui exactă din multi-
tudinea de alte persoane. 
Dar cuvântul „identifi care” are şi alte sem-
nifi caţii. Din punctul nostru de vedere, no ţiunea 
„identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe uma-
ne” s-a constituit în strânsă legătură cu sensul 
identic, adică similar, la fel, analog. Ori în pro-
cesul identifi cării specialistul compară descrie-
rea cazului concret, care s-a întâmplat cu per-
soana trafi cată, cu defi niţia ofi cială a infracţiunii 
trafi c de fi inţe umane şi constată dacă detaliile 
cazului analizat coincid cu indicii infracţiunii, 
prevăzuţi de norma legislativă. Altceva este că 
se compară totuşi descrierea cazului, şi nu vic-
tima, dar în rezultat se identifi că până la urmă 
victima infracţiunii. 
Unii specialişti consideră că identifi carea cu-
prinde un şir de măsuri active, orientate spre 
descoperirea victimei trafi cului de fi inţe uma-
ne în mediul care alimentează fenomenul în 
cauză – migranţii ilegali, prostituţia ş.a.m.d.
Există de asemenea păreri că identifi ca-
rea nu e un proces de sine stătător, ci mai 
degrabă elementul altor procese, cu care 
identifi carea se interpătrunde. De exemplu, 
există asemenea opinii, potrivit cărora iden-
tifi carea reprezintă primul pas al ONG-urilor 
de acordare a asistenţei victimelor sau că ea 
reprezintă o etapă în investigarea infracţiunii 
de trafi c de persoane şi este înfăptuită numai 
de poliţie. 
Însă în viziunea noastră, sintagma „identifi -
carea victimelor trafi cului de fi inţe umane” 

„Articolul 15. Identifi carea 
victimelor trafi cului de 
fi inţe umane 

Identifi carea victimelor 
trafi cului de fi inţe umane 
se efectuează de către 
autorităţile publice 
competente cu concursul 
organizaţiilor neguver-
namentale sau de către 
organizaţiile neguverna-
mentale care au motive 
rezonabile să creadă că 
persoana este victimă a 
unui astfel de trafi c.”
Legea Republicii Moldova 
nr. 241-XVI din 20 octombrie 
2005 privind prevenirea şi 
combaterea trafi cului de 
fi inţe umane (Monitorul Ofi -
cial al Republicii Moldova, 
2005, nr. 164-167, art. 812).
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s-a încetăţenit atât de strâns astăzi nu nu-
mai în lexicul experţilor în problema trafi -
cului de fi inţe umane, ci şi în multe norme 
de drept naţional şi internaţional, aşa încât 
necesitatea existenţei acestei noţiuni nu 
trebuie argumentată. Ea este confi rmată 
de utilizarea practică a noţiunii date. E 
târziu să discutăm despre legitimitatea 
existenţei acesteia, e cazul să-i dăm o defi -
nire ofi cială.
Prin ce se deosebeşte identifi carea vic-
timelor trafi cului de fi inţe umane de ca-
lifi carea infracţiunii “trafi c de fi inţe uma-
ne”?
Însăşi noţiunea “identifi carea victimelor trafi -
cului de fi inţe umane” este foarte apropiată 
noţiunii “califi carea infracţiunii” din Codul pe-
nal al Republicii Moldova (vezi art. 113, CP al 
RM). 
Însă între ele există şi un şir de distincţii 
esenţiale: în ce priveşte scopul acestor pro-
cese, consecinţele, gradul de răspundere, 
volumul de lucru ş.a. 
Scopul principal al califi cării infracţiunii rezidă 
în curmarea infracţiunilor. Este un proces ce 
reclamă răspundere, dat fi ind că de el de-
pinde măsura pedepsirii infractorului. Este 
un proces ofi cial – fi ecare infracţiune este 
înregistrată în modul stabilit de legislaţie. Este 
un proces complicat, având în vedere că 
semnifi caţia unei crime comise poate coinci-
de cu semnifi caţiile prevăzute de două sau 
mai multe norme penale. Anume de-aceea 
temei califi cării infracţiunii îi şi este consacrat 
un capitol întreg al Codului penal al Republicii 
Moldova (capitolul XII). Califi carea infracţiunii 
este realizată numai de persoane împuterni-
cite din organele de drept sau din instanţa de 
judecată. Este un proces îndelung, deoarece 
depoziţiile martorilor nu se admit pe încrede-
re, ci sunt supuse unor verifi cări minuţioase, 
se procedează la acumulare de probe. În 
scopul urmăririi penale este foarte important 
a demonstra prezenţa intenţiei criminale a 
vinovatului, întrucât sunt supuse pedepsirii 
numai acţiunile comise intenţionat. În cursul 
urmăririi penale sau a procesului de judecată, 
infracţiunea califi cată la început ca trafi c de 
fi inţe umane poate fi  califi cată ulterior în baza 
altui articol din Codul penal, adică se poate 
întâmpla ca ea să nu mai fi e recunoscută ca 
trafi c de fi inţe umane din lipsă de probe. 
Spre deosebire de califi carea infracţiunii, iden-
tifi carea victimelor trafi cului este îndreptată, 
înainte de toate, spre acordarea asistenţei 
necesare acestora. Ea poate fi  înfăptuită nu 
numai de poliţie, ci şi de specialiştii acelor 

organizaţii neguvernamentale care acordă 
asistenţă victimelor trafi cului şi dispun de re-
sursele necesare în acest scop. Identifi carea 
victimelor trafi cului trebuie realizată rapid 
şi, deci, după un algoritm mai simplifi cat, 
spre deosebire de procedura de califi care 
a infracţiunii. Pentru identifi carea victimelor 
poate fi  utilizată nu doar defi niţia trafi c de 
fi inţe umane (elementele), dar şi cunoaşterea 
portretului psihologic şi social al victimei trafi -
cului, raportat la media statistică, precum şi 
caracteristica circumstanţelor cazului con cret. 
Informaţiile obţinute sunt supuse doar unei 
verifi cări sumare, şi asupra lor nu se colectează 
probe exacte. Califi carea in fracţiunii era loc 
în strictă conformitate cu normele Codului pe-
nal, pe când identifi carea victimelor este un 
proces mai liber, el nu comportă o urmărire 
penală şi se poate baza pe indicaţiile unei 
instrucţiuni şi pe un anumit set de indicii. De 
altfel, setul de indicii pentru identifi carea vic-
timelor trebuie să fi e fl exibil, oferind posibilita-
tea reacţionării la cerinţele timpului, la noile 
tendinţe şi schimbările de situaţii ce apar în 
fenomenul trafi cului. 
Dacă e să vorbim de gradul ofi cial al pro-
cedurii de identifi care a victimelor trafi cului 
de fi inţe umane, vom menţiona că ea nu 
trebuie să fi e birocratică, să nu se transfor-
me într-un soi de înregistrare de stat a vic-
timelor. Fireşte, dacă victima trafi cului este 
ameninţată cu deportarea din ţara de des-
tinaţie şi se impune legalizarea şederii ei în 
această ţară, în asemenea caz nu putem 
evita recunoaşterea ofi cială a drepturilor 
victimei de către acest stat. Cum va de-
veni această procedură în ţara noastră se 
va demonstra în timp. Până în prezent, în 
Moldova ca victime ale trafi cului de fi inţe 
umane erau identifi cate doar cetăţeni ai 
Moldovei. 
Procedura de identifi care a victimelor trafi -
cului de persoane poate coincide cu proce-
dura de califi care a infracţiunii, dacă victima 
este identifi cată de către colaboratorul or-
ganelor de drept şi el are posibilitate să o re-
fere unei organizaţii specializate, ce acordă 
asistenţă victimelor. Să analizăm, de exem-
plu, cazul, când o femeie, ce a suferit de pe 
urma trafi cului, s-a adresat ea însăşi la poliţie 
cu o reclamaţie în legătură cu infracţiunea la 
care a fost supusă. Dacă sunt prezenţi indi-
cii infracţiunii de trafi c cu persoane, colabo-
ratorul poliţiei poate califi ca infracţiunea ca 
„trafi c de fi inţe umane” şi, efectiv, identifi ca 
victima acestei infracţiuni. Cunoscând drep-
turile victimei trafi cului şi colaborând cu un 
ONG care oferă asistenţă victimelor trafi cului, 

Articolul 113. Noţiunea 
de califi care a infracţiunii 

(1) Se consideră califi care 
a infracţiunii determinarea 
şi constatarea juridică a 
corespunderii exacte între 
semnele faptei prejudi-
ciabile săvîrşite şi semnele 
componenţei infracţiunii, 
prevăzute de norma 
penală.

(2) Califi carea ofi cială a 
infracţiunii se efectuează 
la toate etapele proce-
durii penale de către per-
soanele care efectuează 
urmărirea penală şi de 
către judecători.
Codul penal al Republicii 
Moldova nr. 985-XV din 18 
aprilie 2002 (Monitorul Ofi -
cial al Republicii Moldova, 
2002, nr. 128-129, art. 1012).
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el poate referi persoana trafi cată organizaţiei 
specializate. În acest caz, ONG-ul specializat 
nu va mai verifi ca informaţia despre victimă, 
contând pe constatările poliţiei. 
Dar procedura de identifi care a victimelor 
trafi cului nu întotdeauna poate coincide cu 
cea de califi care a infracţiunii. De exemplu, 
starea psihologică a victimei la momentul pri-
mului contact cu colaboratorul poliţiei este 
de aşa natură, încât informaţiile obţinute nu 
permit a califi ca cu exactitate infracţiunea 
de trafi c de fi inţe umane. Dar în baza unor 
semne indirecte, ce refl ectă profi lul psiho-
logic şi social al victimelor trafi cului de fi inţe 
umane, raportat la media statistică, poliţistul 
trebuie să poată identifi ca presupusa victimă 
şi să-i asigure accesul la ajutorul necesar. 
După ce a benefi ciat de asistenţă, starea 
victimei şi gradul de încredere în colaboratorii 
poliţiei va creşte, iar peste un timp oarecare 
ea va da mărturii sufi ciente pentru a califi ca 
infracţiunea şi a intenta un dosar penal. În 
acest caz identifi carea victimei va precede 
actul de califi care a infracţiunii. 
Aşadar, cele expuse până acum confi rmă ne-
cesitatea existenţei noţiunii „identifi carea vic-
timelor trafi cului de fi inţe umane” ca termen 
de sine stătător.
Ce este autoidentifi carea victimelor trafi -
cului de fi inţe umane?
În psihologie şi sociologie, prin identifi ca-
re se subînţelege un mecanism psihologic  
inconştient prin care un individ îşi modelează 
conduita spre a semăna altei persoane.9 
Această semnifi caţie a termenului identifi -
care este mai aproape de noţiunea de au-
toidentifi care a victimei sau conştientizarea 
celor întâmplate de către aceasta din per-
spectiva legii.
În practică, autoidentifi carea victimelor este 
împovărătoare din mai multe motive. Vorba 
e că, în pofi da campaniilor informaţionale 
desfăşurate în instituţiile de învăţământ şi 
promovate în mass media în scopul fa mi-
liarizării populaţiei cu riscurile trafi cului de 
fi inţe umane, precum şi a altor măsuri de 
prevenire a acestui fenomen, persoanele 
trafi cate adesea fi e că nu ştiu nimic despre 
aceste infracţiuni, fi e că nu se asociază pe 
ele însele cu victimele infracţiunii în cauză. 
Ori infracţiunea trafi c de fi inţe umane este 
una destul de complicată, compunându-
se dintr-un şir de elemente, iar în practică, 
persoana trafi cată poate asocia ceea ce 
s-a întâmplat doar cu un singur element 
al trafi cului, de exemplu, cu înşelăciunea. 

„Da, am fost înşelată”, recunoaşte victima 
trafi cului de fi inţe umane. Şi în acelaşi timp 
afi rmă „Dar cine n-a fost înşelat? Toţi sun-
tem înşelaţi”.
Autoidentifi carea victimelor trafi cului de fi inţe 
umane se mai complică şi din cauza traumei 
psihologice, care nu-i permite victimei să eva-
lueze adecvat situaţia. Este nevoie de timp, 
de o atmosferă de linişte şi de ajutorul psiho-
logului, pentru a depăşi consecinţele traumei 
psihologice, pentru a recăpăta capacitatea 
de a gândi normal.
În afară de aceasta, trafi canţii tot mai des 
manipulează conştiinţa victimelor. Prin diferite 
metode ei le înjosesc, le conving de situaţia 
lor vulnerabilă, le inoculează complexul vi no-
văţiei, le induc în eroare în privinţa drepturilor 
pe care le au, încearcă să le convingă de 
aparenţa unor relaţii corecte între victimă şi 
trafi cant. Scopul manipulării este de a face 
victima să creadă că ea a ales singură aceas-
tă cale, care e unică şi corectă pentru ea. 
De-aceea este foarte important ca persoana 
trafi cată, să înţeleagă până la urmă corect 
ceea ce i s-a întâmplat, să revină la o conce-
pere normală a lumii.
Autoidentifi carea are o importanţă deosebită 
şi pentru succesul identifi cării cazului de tra-
fi c de către specialist, deoarece acest lucru 
depinde de sinceritatea victimei şi de exacti-
tatea descrierii celor întâmplate, iar în ultimă 
instanţă de ea depinde şi identifi carea victi-
mei însăşi de către specialist.
Ce trebuie să ştim despre defi niţia “trafi c 
de fi inţe umane” în raport cu identifi carea 
victimelor trafi cului de fi inţe umane?
Am mai menţionat deja, că la identifi carea 
victimelor trafi cului este utilizată defi niţia 
trafi c de fi inţe umane. Defi niţia de bază şi 
cea dintâi, acceptată la nivel internaţional, 
a trafi cului de fi inţe umane, se conţine în 
Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi 
pedepsirea trafi cului de persoane, în special 
al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate (2000). Docu-
ment, supranumit adesea Protocolul de 
la Palermo, după numele oraşului italian, 
unde a fost disponibil pentru semnare de 
către toate statele de la 12 până la 15 de-
cembrie 2000.
Reprezentanţii organelor de drept din re pu-
blica noastră utilizează pentru califi carea 
infracţiunii trafi c de fi inţe umane şi a identifi cării 
victimelor trafi cului de fi inţe umane normele 
dreptului penal, şi anume, articolul 165 „Tra-

9 Dicţionar de psihologie La Rousse. Bucureşti, Editura “Univers Enciclopedic”, 2000, pag. 152.

Identifi carea victimelor 
trafi cului este îndreptată, 
înainte de toate, spre 
acordarea asistenţei ne-
cesare acestora. Ea poate 
fi  înfăptuită nu numai de 
poliţie, ci şi de specialiştii 
acelor organizaţiilor 
neguvernamentale, care 
acordă asistenţă victi-
melor trafi cului de fi inţe 
umane.

Pentru identifi carea victi-
melor vom utiliza defi niţia 
trafi c de fi inţe umane (ele-
mentele), cunoaşterea 
portretului psihologic şi 
social, raportat la media 
statistică, al victimei trafi -
cului, precum şi caracte-
ristica circumstanţelor 
cazului concret.

Centrul Internaţional „La 
Strada” 
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fi cul de fi inţe umane” şi articolul 206 „Trafi cul 
de copii” din Codul penal al Republicii Mol-
dova, deoarece numai aceste norme permit 
tragerea la răspundere a vinovaţilor. Organe-
le de drept mai utilizează de asemenea nor-

Defi niţia “trafi c 
de persoane”
„(a) „Trafi c de persoane” 
înseamnă recrutarea, 
transportul, transferul, 
adăpostirea sau primi-
rea de persoane, prin 
ameninţare cu forţa sau 
prin folosirea forţei sau a 
altor forme de constrân-
gere, prin răpire, fraudă, 
înşelăciune, abuz de 
putere sau de situaţia de 
vulnerabilitate sau prin 
oferirea sau acceptarea 
de plăţi sau foloase pentru 
a obţine consimţământul 
unei persoane care deţine 
controlul asupra unei 
alte persoane în scopul 
exploatării. Exploatarea 
va include, la nivel minim, 
exploatarea prostituţiei 
altora sau alte forme 
de exploatare sexuală, 
muncă sau servicii forţate, 
sclavie sau practici simi-
lare sclaviei, servitute sau 
prelevare de organe;
 (b) Consimţământul unei 
victime a trafi cului de per-
soane privind exploatarea 
intenţionată defi nită în 
aliniatul (a) al prezentului 
articol nu este relevant în 
cazul în care s-au folosit 
oricare dintre mijloacele 
enunţate la aliniatul (a);
(c) Recrutarea, transpor-
tul, transferul, adăpostirea 
sau primirea unui copil 
în scopul exploatării vor 
fi  considerate „trafi c de 
persoane” chiar dacă 
aceasta nu implică 
nici unul din mijloacele 
prevăzute în aliniatul (a) 
din prezentul articol;
(d) „Copil” înseamnă orice 
persoană sub 18 ani.” 
Articolul 3 din Protocolul 
privind prevenirea, reprima-
rea şi pedepsirea trafi cului 
de persoane, în special al 
femeilor şi copiilor, adiţional 
la Convenţia Naţiunilor 
Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate. 
Ratifi cat prin Legea Repu-
blicii Moldova nr. 17-ХV din 
17 februarie 2005 (Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldo-
va, 2000, nr. 36-38, art. 126).

mele ce se conţin în Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a Republicii Moldova „Cu 
privire la practica aplicării legislaţiei în cauze-
le despre trafi cul de fi inţe umane şi trafi cul de 
copii” nr. 37 din 22 noiembrie 2004.

Articolul 165. Trafi cul de fi inţe umane 
(1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane, cu sau fără 
consimţământul acesteia, în scop de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin 
muncă sau servicii forţate, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, de folosire în confl icte armate 
sau activităţi criminale, de prelevare a organelor sau ţesuturilor pentru transplantare, săvârşite prin:
a) ameninţare cu aplicarea sau aplicarea violenţei fi zice sau psihice nepericuloase pentru viaţa şi 
sănătatea persoanei, inclusiv prin răpire, prin confi scare a documentelor şi prin servitute, în scopul 
întoarcerii unei datorii a cărei mărime nu este stabilită în mod rezonabil;
b) înşelăciune; 
c) abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor plăţi sau benefi cii 
pentru a obţine consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane,
se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 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 pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea întreprinderii.
(2) Aceleaşi acţiuni săvârşite:
a) repetat; 
b) asupra a două sau mai multe persoane;
c) asupra unei femei gravide;
d) de două sau mai multe persoane;
e) de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu înaltă funcţie de răspundere; 
f) cu aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă, sănătate fi zică sau psihică a persoanei;
g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordona-
rea persoanei ori prin folosirea violului, dependenţei fi zice, a armei, a ameninţării cu divulgarea 
informaţiilor confi denţiale familiei victimei sau altor persoane, precum şi a altor mijloace,
se pedepsesc cu închisoare de la 10 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 2 la 5 ani, iar persoana juridică 
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale, cu privarea de 
dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea întreprinderii.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):
a)  săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
b) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a persoanei, sau cu 
decesul acesteia ori sinuciderea,
se pedepsesc cu închisoare de la 15 la 25 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 detenţie pe viaţă, iar 
persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale, 
cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea întreprinderii.
(4) Victima trafi cului de fi inţe umane este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile 
săvârşite de ea în legătură cu această calitate procesuală.
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Ofi cial al Republicii Mol-
dova, 2002, nr. 128-129, art. 1012).

Reprezentanţii ONG-urilor specializate sunt 
mult mai liberi în alegerea defi niţiei pentru 
identifi carea persoanelor trafi cate. Scopul 
lor de bază trebuie să fi e asigurarea acce-
sului la asistenţa necesară tuturor victimelor 
trafi cului. Ei urmează să reacţioneze abil la 
provocările practicii şi să utilizeze o gamă cât 
mai vastă din toate defi niţiile existente ale tra-
fi cului de fi inţe umane, care refl ectă mai ple-
nar toate nuanţele acestui tip de infracţiune. 
ONG-urile din Republica Moldova pot utiliza 
atât normele dreptului internaţional (defi niţia 
Protocolului de la Palermo), cât şi normele 

legislaţiei naţionale (Codul penal al Republi-
cii Moldova, noua Lege privind prevenirea şi 
combaterea trafi cului de fi inţe umane ş.a.), 
precum şi recomandările din publicaţiile la 
tema dată. 
Să nu uităm însă şi de noile tendinţe în 
evoluţia acestei infracţiuni. Dacă lucrătorul 
din ONG se confruntă în practică cu oareca-
re elemente sau indicii noi ale trafi cului, care 
nu sunt descrise nici în dreptul naţional, nici 
în cel internaţional şi nici chiar în literatura 
pe această tematică, dar prin caracterul lor 
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merită a fi  atribuite la trafi cul de fi inţe umane, 
el este obligat să asigure accesul persoanei 
trafi cate la asistenţa necesară. Astfel, printre 
benefi ciarii Centrului Internaţional „La Strada”-
Moldova, identifi caţi ca victime ale trafi cului 
de fi inţe umane în perioada 2001-2004, s-au 
înregistrat persoane exploatate ca mame-su-
rogat sau obligate să cerşească. Or, aceste 
tipuri de exploatare, considerate ca scopuri 

posibile ale trafi cării, şi-au găsit refl ectare în 
noua Lege privind prevenirea şi combaterea 
trafi cului de fi inţe umane, intrată în vigoare 
din 9 decembrie 2005. Şi dacă în procesul 
identifi cării victimelor am fi  fost obligaţi să 
ne bazăm numai pe normele legislaţiei, ace-
ste persoane ar fi  obţinut ajutorul şi asistenţa 
necesară abia după intrarea în vigoare a le-
gii respective. Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, se 
utilizează următoarele noţiuni 
principale:

 1) trafi c de fi inţe umane 
- recrutarea, transportarea, 
transferul, adăpostirea 
sau primirea de persoane, 
prin ameninţare cu forţa 
sau prin folosirea forţei ori 
a unor alte mijloace de 
constrângere, prin răpire, 
fraudă, înşelăciune, abuz 
de putere sau de situaţie de 
vulnerabilitate ori prin darea 
sau primirea de bani ori de 
benefi cii de orice gen pen-
tru a obţine consimţământul 
unei persoane care deţine 
controlul asupra unei 
alte persoane, în scopul 
exploatării acesteia...
Legea nr. 241-XVI din 20 octom-
brie 2005 privind prevenirea şi 
combaterea trafi cului de fi inţe 
umane (Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova, 2005, nr. 
164-167, art. 812).

Articolul 206. Trafi cul de copii 
 (1) Recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sau 
primirea unor plăţi ori benefi cii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care deţine con-
trolul asupra copilului, în scopul:

a) exploatării sexuale, comerciale şi necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografi că,
b) exploatării prin muncă sau servicii forţate;
c) exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, inclusiv în cazul adopţiei ilegale ;
d) folosirii în confl icte armate; 
e) folosirii în activitate criminală;
f) prelevării organelor sau ţesuturilor pentru transplantare;
g) abandonării în străinătate,

 se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 15 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 pedepseşte 
cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a 
desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea întreprinderii.
(2) Aceleaşi acţiuni însoţite:

a) de aplicare a violenţei fi zice sau psihice asupra copilului;
b) de abuz sexual asupra copilului, de exploatare sexuală comercială şi necomercială a acestuia;
c) de aplicare a torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea 

copilului ori însoţite de viol, de profi tare de dependenţă fi zică a copilului, de folosire a armei, de 
ameninţare cu divulgarea informaţiilor confi denţiale familiei copilului sau altor persoane; 

d) de exploatare în sclavie sau în condiţii similare sclaviei; 
e) de folosire a copilului în confl icte armate;
f) de prelevare a organelor sau ţesuturilor pentru transplantare,

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 2 la 5 ani, iar persoana juridică se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 de unităţi convenţionale, cu privarea de drep-
tul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea întreprinderii.
(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):

a) săvârşite repetat;
b) săvârşite asupra a doi sau mai multor copii;
c) săvârşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau de o persoană cu înaltă funcţie de răs-

pundere; 
d) săvârşite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; 
e) soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau cu o boală psihică a copilului, sau cu 

decesul acestuia ori sinuciderea,
se pedepsesc cu închisoare de la 20 la 25 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 detenţie pe viaţă, iar 
persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de unităţi convenţionale, 
cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea întreprinderii.
(4) Victima trafi cului de copii este absolvită de răspundere penală pentru infracţiunile săvârşite de ea 
în legătură cu această calitate procesuală.
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldo-
va, 2002, nr. 128-129, art. 1012)
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I. 3. Elementele trafi cului de fi inţe umane

Ce sunt elementele trafi cului de fi inţe 
umane?
Defi niţia „trafi c de persoane” din Protocolul de la 
Palermo este destul de complicată şi e divizată 
de regulă în trei grupe de elemente de bază:
A) acţiunile criminale – recrutarea, transpor-
tul, transferul, adăpostirea sau primirea de 
persoane;
B) mijloacele de infl uenţare – ameninţarea 
cu forţa sau folosirea forţei sau altor forme de 
constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, 
abuz de putere sau de situaţia de vulnerabili-
tate au prin oferirea sau acceptarea de plăţi 
sau foloase pentru a obţine consimţământului 
unei persoane care deţine controlul asupra 
unei alte persoane; 

C) scopurile – exploatarea, care include, 
la nivel minim, exploatarea prostituţiei al-
tora sau alte forme de exploatare sexuală, 
muncă sau servicii forţate, sclavie sau prac-
tici similare sclaviei, servitute sau prelevare 
de organe.
Coincid oare elementele defi niţiei “trafi c 
de fi inţe umane” din actele internaţionale 
cu elementele cuprinse în legislaţia na-
ţională a Republicii Moldova?
Pentru a răspunde la această întrebare, să 
comparăm defi niţia „trafi c de persoane” din 
Protocolul de la Palermo cu cea din artico-
lul 165 al Codului penal, raportate la cele trei 
grupe de elemente de bază, incluzând date-
le analizei în Tabelul 1.

Defi niţia „trafi c de persoane” 
din Protocolul de la Palermo

Defi niţia „trafi cul de fi inţe uma-
ne”, art. 165 , CP RM 

Diferenţele între 
cele două defi niţii  

A) Acţiuni 
criminale

Recrutarea, transportul, tran-
sferul, adăpostirea sau primi-
rea de persoane

Recrutarea, transportarea, tran-
sferul, adăpostirea sau primirea 
unei persoane 

 Nu sunt deosebiri

B) Mijloacele 
de infl uenţare

Prin ameninţare cu forţa sau 
prin folosirea forţei sau altor 
forme de constrângere, prin 
răpire, fraudă; 

înşelăciune; 

abuz de putere sau de situaţia 
de vulnerabilitate sau prin ofe-
rirea sau acceptarea de plăţi 
sau foloase pentru a obţine 
consimţământul unei persoa-
ne care deţine controlul asu-
pra unei alte persoane. 

Consimţământul unei victime 
trafi cului de persoane privind 
exploatarea  intenţionată... nu 
este relevant în cazul în care s-
a folosit oricare din mijloacele 
de constrângere.

Ameninţare cu aplicarea sau 
aplicarea violenţei fizice sau 
psihice nepericuloase pentru 
viaţa şi sănătatea persoanei, 
inclusiv prin răpire, prin confis-
care a documentelor şi prin 
servitute, în scopul întoarcerii 
unei datorii a cărei mărime 
nu este stabilită în mod rezo-
nabil;

înşelăciune;

abuz de poziţie de vulnera-
bilitate sau abuz de putere, 
dare sau primire a unor plăţi 
sau benefi cii pentru a obţine 
consimţământul unei persoa-
ne care deţine controlul asu-
pra unei alte persoane;

cu aplicarea violenţei pericu-
loase pentru viaţă, sănătate 
fi zică sau psihică a persoanei; 
folosirea torturii, a tratamentelor 
inumane sau degradante pen-
tru a asigura subordonarea per-
soanei ori prin folosirea violului,  

dependenţei fi zice, a armei, a 
ameninţării cu divulgarea infor-
maţiilor confi denţiale familiei 
vic timei sau altor persoane, pre-
cum şi a altor mijloace.

„...cu sau fără consimţământul 
acesteia...” 

1) Articolul 165 al CP RM 
descrie următoarele forme 
adăugătoare de constrân-
gere:

- confi scare a documentelor;
- servitute, în scopul întoarce-
rii unei datorii a cărei mărime 
nu este stabilită în mod rezo-
nabil;
 

- folosirea torturii;
- folosirea tratamentelor inu-
mane sau degradante pen-
tru a asigura subordonarea 
persoanei;
- folosirea violului;

- folosirea dependenţei fi zi-
ce, a armei, a ameninţării 
cu divulgarea informaţiei 
confi denţiale familiei victimei 
sau altor persoane. 

2) Nu sunt deosebiri

Tabelul 1.
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С) Scopurile Exploatarea va include, la nivel 
minim, exploatarea prostituţiei 
altei persoane sau alte forme 
de exploatare sexuală, 

muncă sau servicii forţate,

sclavie sau practici similare 
sclaviei, 

servitute

sau prelevare de organe. 

în scop de exploatare sexuală 
comercială sau necomercială,

exploatarea prin muncă sau 
servicii forţate,

exploatarea în sclavie sau în 
condiţii similare sclaviei,

de folosire în confl icte armate 
sau activităţi criminale,

de prelevare a organelor sau 
ţesuturilor pentru transplantare.

3) CP al Republicii Moldova 
stabileşte următoare scopuri 
adăugătoare:
- folosirea în confl icte armate
- folosirea în activităţi crimi-
nale
- prelevarea ţesuturilor pentru 
transplantare.

4) CP al Republicii Moldova 
nu utilizează termenul de 
„stare de vulnerabilitate”.

Analiza comparativă a acestor defi niţii de-
monstrează că în general elementele de 
bază din defi niţiile respective coincid, dar, 
în acelaşi timp, se deosebesc. După cum se 
vede din tabel, norma naţională a defi nit în 
articolul 165 al CP RM mai detaliat mijloacele 
de infl uenţare şi scopurile exploatării decât 
Protocolul de la Palermo. În partea (2) şi (3) 
din acelaşi articol al CP RM sunt prevăzute 
circumstanţe, care agravează răspunderea 
şi sunt detalizate formele mai dure şi mai cru-
de de infl uenţare, precum şi consecinţele 
acestora pentru victimă. 
Protocolul de la Palermo conţine norma 
generală, potrivit căreia consimţământul 
victimei nu se ea în considerare, dacă faţă 
de ea fost utilizat oricare din mijloacele de 
infl uenţare enumerate. În pofi da acestui fapt, 
redacţia iniţială a art. 165 CP RM nu preci-
za nimic despre consimţământul victimei. În 
practică acest lucru a condus la aceea că 
în procesul anchetării infracţiunile trafi c de 
fi inţe umane erau recalifi cate în infracţiuni 
proxenetism şi victimele trafi cului pierdeau 
dreptul de a cere compensarea pagubelor 
morale şi materiale. Abia la sfârşitul lui 2005, 
în art. 165 CP RM au fost operate modifi cările 
corespunzătoare, ce au eliminat acest nea-
juns (Legea nr. 376-XVI din 19 decembrie 
2005).  
În noiembrie 2004 Plenul Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova a sintetizat 
practica judiciară pe dosarele cu trafi c de 
fi inţe umane şi trafi c de copii şi a adoptat 
o hotărâre în această problemă. Plenul, în 
parte, a explicat că: „La încadrarea juridică 
a acţiunilor făptuitorului în baza art. 165 şi 
art. 206 Cod penal nu se ia în consideraţie 
consimţământul victimei de a fi  recrutată, 
transportată, transferată, adăpostită sau 
10 Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr. 37 din 22 noiembrie 2004 „Cu privire la practica aplicării 
legislaţiei în cauzele despre trafi cul de fi inţe umane şi trafi cul de copii”. Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, 2005, 
nr. 8, pag. 24, p. 1.

primită, chiar dacă aceasta era informată 
în privinţa scopurilor în care va fi  folosită, pre-
cum şi despre mijloacele utilizate în trafi c.”10 
Noua Lege privind prevenirea şi combate-
rea trafi cului de fi inţe umane (articolul 2), de 
asemenea stabileşte că nici consimţământul 
victimei de a fi  exploatată nu se ia în consi-
derare, dacă în raport cu ea au fost utilizate 
anumite mijloace de constrângere. 
Este necesar să precizăm de asemenea că şi 
Protocolul de la Palermo, şi articolul 206 al CP 
RM conţin o normă specială, care stabileşte 
că în cazurile de trafi c de copii, a doua grupă 
de elemente „formele de constrângere” nu 
au relevanţă, sunt importante numai etapele 
infracţiunii şi scopul. Se presupune că mino-
rii sunt uşor infl uenţabili, şi dacă ei au ajuns în 
situaţia de exploatare, aceasta nu a fost de-
cizia lor, iar în raport cu ei a fost exercitată o 
infl uenţă criminală.
Este important de menţionat că multe 
din elementele analizate ce se conţin în 
defi niţia „trafi c de fi inţe umane” au nevoie 
ele însele de o defi nire a lor. Pentru a identi-
fi ca corect victimele trafi cului, în practică e 
necesar a cunoaşte ce înseamnă „răpire”, 
„înşelăciune”, „abuz de putere”, „stare de 
vulnerabilitate”, „muncă forţată”, „sclavie”, 
„exploatare”, „abuz de situaţia de vulne-
rabilitate” ş.a.m.d. Multe din răspunsurile 
la aceste întrebări le vom afl a în Hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie de ca-
re am mai pomenit. Defi nirea exactă a 
fi ecărui element al trafi cului de fi inţe uma-
ne permite formularea unui sistem de indi-
cii, care caracterizează fi ecare element şi 
infracţiunea în întregime, fapt, care, la rân-
dul său, permite elaborarea recomandărilor 
practice privind identifi carea victimelor tra-
fi cului de fi inţe umane. 

„Răpirea unei persoane 
presupune acţiuni con-
trare dorinţei sau voinţei 
victimei însoţită de schim-
barea locului de reşedinţă 
ori de afl are temporară în 
alt loc cu privarea ei de 
libertate.

Capturarea, schimba-
rea forţată a locului de 
reşedinţă cu privarea de 
libertate a victimei consti-
tuie elemente obligatorii 
ca mijloace de comitere 
a trafi cului de persoane 
prin răpire.

Răpirea unei persoane 
presupune existenţa 
următoarelor trei etape 
succesive:

a) capturarea victimei;

b) luarea şi deplasarea 
ei de la locul acesteia 
permanent sau provizoriu 
(locul de trai, de muncă, 
de odihnă, de tratament 
etc.);

c) reţinerea persoanei 
cu privarea de libertate 
împotriva voinţei sau ne-
luarea în seamă a voinţei 
acesteia.”
Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova nr. 37 
din 22 noiembrie 2004 cu 
privire la practica aplicării 
legislaţiei în cauzele despre 
trafi cul de fi inţe umane şi 
trafi cul de copii (Buletinul 
Curţii Supreme de Justiţie al 
Republicii Moldova, 2005, nr. 
8, pag. 24, p. 5.4)
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Legislaţia noastră penală nu conţine noţiunea 
de manipulare. Este cazul să studiem mai 
profund acest tip de infl uenţă şi să elaborăm 
măsuri de combatere.
Care ar trebui să fi e posibila combinaţie a 
elementelor menţionate, pentru ca infrac ţi-
unea să cadă sub incidenţa defi niţiei „tra-
fi c de fi inţe umane”? 
Este o chestiune foarte importantă pen-
tru identifi carea în practică a victimelor 
trafi cului. Defi niţia trafi c de fi inţe umane 
este complexă şi multiplană, ea include 
elementele diferitelor infracţiuni, care se 
referă la trafi cul de persoane. Bineînţeles, în 
practică specialistul se ciocneşte cu diver-
se combinaţii de elemente ale posibilelor 
acţiuni, modalităţi de infl uenţare şi scopuri 
ale exploatării, enumerate în defi niţiile tra-
fi cului de fi inţe umane. Care din combinaţii 
poate fi , totuşi, atribuită trafi cului de fi inţe 
umane  însuşi? 
Pentru a afl a răspunsul, vom face referinţă 
la „Ghidul legislativ cu privire la Convenţia 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii trans-
naţionale organizate”. Conform punctului 
33, partea II, din acest ghid „Responsabilita-
tea de bază rezidă în faptul de a introduce 
răspunderea penală pentru trafi cul de fi inţe 
umane ca pentru ansamblul elementelor 
componente, şi nu pentru fi ecare element 
separat. În acest fel, orice acţiune care cu-
prinde în sine oricare din acţiunile menţionate 
şi modalităţile de acţionare şi se realizează în 
oricare din scopurile expuse, trebuie să fi e 
persecutată ca trafi c de fi inţe umane. Anumi-
te elemente separate ca răpirea persoanei 
sau exploatarea în prostituţie nu trebuie să fi e 
urmărite în baza Protocolului, deşi, în cazuri 
aparte, incriminarea răspunderii penale su-
plimentare poate contribui la atingerea sco-
pului, şi statele-participante pot introduce sau 
păstra această formă a răspunderii penale, 
dacă ele doresc”.11

11 Legislative guides for the implementation of the United National Convention against transnational organized crime and the Proto-
cols thereto. See: http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Russian%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf

Care elemente ale trafi cului de fi inţe 
uma ne încă nu şi-au afl at refl ectare în 
legislaţia Republicii Moldova?
Procedând la un bilanţ al analizei defi niţiei tra-
fi c de fi inţe umane din Protocolul de la Pa lermo 
şi din Codul penal al Republicii Moldova, ţinem 
să precizăm că ele au fost elaborate în urma 
studierii fenomenului trafi c de fi inţe umane. 
Dar, spre regretul nostru, acest fenomen so-
cial nu este unul static. La eforturile cooperării 
internaţionale în vederea combaterii ace-
stei infracţiuni trafi canţii răspund prin noi me-
tode, mult mai subtile. Observările Centrului 
Internaţional „La Strada”-Moldova relevă că fe-
nomenul este în continuă schimbare. În special, 
se atestă utilizarea de către trafi canţi a unei noi 
forme de infl uenţare a victimelor, cum e mani-
pularea. Defi niţia trafi cului de fi inţe se referă la 
mijloacele de infl uenţare şi înşelăciune, dar nu 
pomeneşte nimic despre manipulare – metodă 
de convingere, bazată pe înşelăciunea pre-
meditată. Prin acest tip de infl uenţare, mani-
pulatorul îi inoculează victimei o dublă iluzie: 
în primul rând, că realitatea este într-adevăr 
aşa cum i-o prezintă el, şi în al doilea rând, că 
reacţia la această realitate este la propria ei 
latitudine. De exemplu, noi am luat cunoştinţă 
de cazuri când viitoarele victime ale exploatării 
sexuale, înainte de a fi  exploatate, erau impu-
se să locuiască pentru câteva luni în aceeaşi 
încăpere cu persoane care s-au conformat 
deja situaţiei în care se afl au. Astfel li se inocula 
în conştiinţă un nou model de comportament. 
În acelaşi timp, victimelor li se insufl a activ că 
ele nu au o altă alternativă. În consecinţă, 
ele însele îşi dădeau consimţământul de a fi  
exploatate, fără a fi  constrânse în mod direct. 
Sau, persoanei exploatate i se plătea un salariu 
mizer, spunându-i mereu că dacă va rămâne, 
a tunci pe viitor va putea câştiga mult mai mult, 
iar dacă pleacă, va pierde tot. În rezultat, per-
soana exploatată rămânea să lucreze „din 
proprie voinţă” multă vreme doar pentru hrană 
şi ţigări. 

„Înşelăciunea constă în 
inducerea în eroare şi 
păgubirea unei persoane 
prin prezentarea drept 
adevărate a unor fapte 
mincinoase sau inversate 
în scopul de a obţine 
pentru sine sau pentru 
altcineva realizarea trafi -
cului de persoane.

Înşelăciunea ca metodă 
de săvârşire a infracţiunii 
se poate manifesta atât 
prin acţiuni active, care 
constau în comunicarea 
informaţiilor false despre 
anumite circumstanţe 
sau fapte, cît şi prin 
inacţiuni care rezidă în 
ascunderea, tăinuirea 
circumstanţelor sau fapte-
lor reale (de exemplu, fal-
se promisiuni pentru un loc 
de muncă legal, tăinuirea 
condiţiilor adevărate în 
care victima va fi  forţată 
să muncească etc.)”
Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova nr. 37 
din 22 noiembrie 2004 cu 
privire la practica aplicării 
legislaţiei în cauzele despre 
trafi cul de fi inţe umane şi 
trafi cul de copii (Buletinul 
Curţii Supreme de Justiţie al 
Republicii Moldova, 2005, nr. 
8, pag. 24, p. 5.7)

Aşadar, infracţiunea trafi c de fi inţe umane include ansamblul: 
a) oricăror din următoarele acţiuni criminale – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau 
primirea unei persoane şi
b) oricare din următoarele mijloace de infl uenţare – ameninţarea cu forţa sau prin folosirea forţei sau 
altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vul-
nerabilitate sau prin oferirea sau acceptarea de plăţi sau foloase pentru obţinerea consimţământului 
unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane şi
c) pentru oricare din următoarele scopuri de exploatare – exploatarea prostituţiei altei persoane sau 
alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavie sau practici similare sclaviei, 
servitute sau prelevare de organe.
Infracţiunea de trafi c de copii reprezintă orice combinare a elementelor criminale citate şi oricare din 
scopurile de exploatare numite.
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De menţionat, că infracţiunea trafi c de per-
soane poate fi  descoperită la etapa de în-
ceput – la faza recrutării sau transportării, 
până ca persoana trafi cată să fi e supusă 
exploatării. În acest caz este sufi cient de a 
demonstra intenţia exploatării, pentru a atri-
bui infracţiunea la trafi c de fi inţe umane. 
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I. 4. Semnele (indicii) trafi cului de fi inţe umane

Care sunt semnele ce permit identifi -
carea unei victime a trafi cului de fi inţe 
umane în practică?
Această temă este cea mai complicată în 
cadrul problematicii identifi cării victimelor 
trafi cului de fi inţe umane şi pare a fi  cea mai 
puţin explorată chiar şi la nivel internaţional. 
În publicaţiile cu tema identifi cării victimelor 
trafi cului nu vom găsi o legătură strictă din-
tre semne, după care poate fi  identifi cată 
victima, şi defi niţia trafi cului de fi inţe umane 
şi elementele ei. În afară de aceasta, pen-
tru organizarea acestui lucru în Republica 
Moldova este important a utiliza normele de 
drept naţionale şi experienţa autohtonă. Am 
încercat să comasăm diferite recomandări 
internaţionale privind identifi carea victime-
lor trafi cului cu legislaţia naţională în dome-
niu şi să elaborăm propriul sistem de indicii, 
în baza cărora ar putea identifi ca victime-
le trafi cului de fi inţe umane. În acest scop 

ne-am bazat pe normele Codului penal al 
Republicii Moldova, Hotărârea nr. 37 din 22 
noiembrie 2004 a Plenului Curţii Supreme de 
Justiţie a Republicii Moldova şi pe Legea nr. 
241-XVI din 20 octombrie 2005 privind pre-
venirea şi combaterea trafi cului de fi inţe 
umane. 
Noi considerăm că toate semnele după care 
poate fi  identifi cată victima trafi cului de fi inţe 
umane pot fi  separate convenţional în două 
grupe: 
• semne directe, care corespund (confi rmă) 

unor anumite elemente ale defi niţiei trafi cul 
de fi inţe umane; 

• semne indirecte, bazate pe datele practice 
şi ale cercetărilor sociologice asupra cazu-
rilor de trafi c de fi inţe umane (profi lul social 
şi psihologic al victimei, raportat la media 
statistică, circumstanţele şi mediul în care se 
afl a victima prezumată etc.).

Tabelul 2. Datele analizei semnelor directe ale trafi cului de fi inţe umane

DESCRIEREA ELEMENTELOR INFRACŢIUNII 
TRAFIC DE FIINŢE UMANE

(întocmită în baza legislaţiei Republicii Moldova)

SEMNE DIRECTE,
după care pot fi  identifi cate 

victimele trafi cului de fi inţe umane

INFRACŢIUNILE

Recrutarea Recrutarea presupune atragerea persoanelor în 
situaţie de trafi c prin selectarea ei.
La recrutare nu are importanţă împrejurările în 
care a avut loc recrutarea: în locurile de odihnă, 
prin reţele neconvenţionale, prin oferirea locurilor 
de muncă sau studii, prin încheierea unei căsătorii 
fi ctive etc.

Din povestirile victimelor rezultă că 
persoana terţă sau însuşi angajato-
rul au oferit victimei loc de muncă, 
fapt ce necesita deplasarea şi stră-
mutarea cu traiul în altă parte.

Transportarea Prin transportare se înţelege deplasarea unei persoa-
ne dint-un loc în altul în perimetrul unui stat sau peste 
frontieră, folosind diferite mijloace de transport ori pe 
jos.

Din relatările victimelor se constată că 
ele au fost transportate atât cu mijloa-
ce de transport, cât şi pe jos în altă lo-
calitate de pe teritoriul ţării sau peste 
hotare în afara locului de trai. 

Transferul Transferul unei persoane este transmiterea victimei 
de la o persoană la alta prin vânzare-cumpărare, 
schimb, dare în chirie, cesiune în contul unei datorii, 
donaţie sau alte asemenea tranzacţii cu sau fără 
recompensă.

Din povestirile victimei rezultă că ea 
a devenit obiectul unui acord de 
răscumpărare, de regulă înfăptuite 
cu bunuri materiale. Stăpânul pre-
cedent o transmitea ca pe un lucru 
noului stăpân în schimbul unor bene-
fi cii fi nanciare.  

Adăpostirea Adăpostirea victimei este plasarea acesteia într-un loc 
ferit pentru a nu fi  descoperită de către reprezentanţii 
organelor de stat sau de terţe persoane care ar pu-
tea denunţa trafi canţii. 

Din relatările victimei rezultă că ea se 
afl a în altă localitate decât cea unde 
locuia permanent. În plus, ea era 
ascunsă pentru a evita contactul cu 
alte persoane, ofi ciale şi neofi ciale.

Primirea victimei Primirea victimei este preluarea victimei trafi cate de 
către o altă persoană de la persoan care a transmis-
o prin vânzare-cumpărare, schimb, dare în chirie, ce-
siune în contul unei datorii, donaţie sau alte aseme-
nea tranzacţii cu sau fără recompensă.

Din povestirile victimei rezultă că ea 
a devenit obiectul unei afaceri de 
răscumpărare, înfăptuite, de regulă, 
cu bunuri materiale. Noul stăpân a pri-
mit-o de la cel precedent în schimbul 
unor benefi cii fi nanciare.
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MIJLOACELE UTILIZATE

Ameninţarea 
cu folosirea 
violenţei fi zice Nu este descrisă în legislaţie    

Din povestirile victimei rezultă că a fost 
ameninţată oral cu violenţa, inclusiv 
în prezenţa ei a fost aplicată violenţa 
faţă de alte persoane.

Ameninţarea 
cu folosirea  
violenţei psihice 

Nu este descrisă în legislaţie    

Aplicarea violenţei 
fi zice nepericuloasă 
pentru viaţa şi sănă-
tatea persoanei

Violenţa fi zică nepericuloasă pentru viaţa şi sănătatea 
persoanei constă în cauzarea intenţionată a leziunilor 
corporale, care nu au drept urmare dereglarea de 
scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată, 
dar stabilă a capacităţii de muncă, fi e aplicarea 
intenţionată a loviturilor sau săvârşirea altor acte de 
violenţă care au cauzat o durere fi zică dacă acestea 
nu au creat un pericol pentru viaţa sau sănătatea 
victimei.

Din povestirile victimei rezultă că a 
fost supusă bătăilor sau altor acţiuni 
violente (nu i se dădea apă şi hra-
nă, nu i-a fost acordată asistenţa 
medicală necesară, care i-au prici-
nuit durere fi zică şi vătămări corpo-
rale. 
Sunt posibile urme ale aplicării vio-
lenţei pe corpul persoanei (cicatri-
ce ş.a.), precum şi o stare proastă a 
sănătăţii.

Răpirea Răpirea unei persoane presupune acţiuni contrare 
dorinţei sau voinţei victimei însoţită de schimbarea lo-
cului de reşedinţă ori de afl are temporară în alt loc cu 
privarea ei de libertate.
Capturarea, schimbarea forţată a locului de reşedinţă 
cu privarea de libertate a victimei constituie elemente 
obligatorii ca mijloace de comitere a trafi cului de per-
soane prin răpire.
Răpirea unei persoane presupune existenţa urmă toa-
relor trei etape succesive:

a) capturarea victimei;
b) luarea şi deplasarea ei de la locul acesteia per-

manent sau provizoriu (locul de trai, de muncă, 
de odihnă, de tratament etc.);

c) reţinerea persoanei cu privarea de libertate îm-
potriva voinţei sau neluarea  în seamă a voinţei 
acesteia.

Din relatările victimei rezultă că ea a 
fost supusă:

a) capturării;
b) deplasării de la locul perma-

nent sau provizoriu de trai, de 
muncă, de odihnă, de trata-
ment etc.);

c) reţinerii cu privarea de liberta-
te.

Confi scarea 
documentelor

Confi scarea documentelor constiuie lipsirea sub ori-
ce formă a victimei de documente de identitate, de 
călătorie ş.a. (paşaport, buletin de identitate, permis 
de şedere, documente de călătorie etc.).

Din relatările victimei rezultă că i-au 
fost confi scate actele de identitate.

Servitute în scopul 
achitării unei datorii 
stabilită legal sau 
ilegal

Servitute (stare de dependenţă) presupune situaţia 
când victima este privată de liberate, inclusiv de li-
bertatea de mişcare, ţinută ca ostatic până când 
ea sau o terţă persoană va achita o datorie stabilită  
legal sau ilegal.

Din relatările victimei rezultă că ea 
a fost privată de liberate şi ţinută în 
calitate de ostatic până la momen-
tul achitării de ea sau de o persoană 
terţă a unei datorii, iraţional fi xate.

Aplicarea violenţei 
psihice,   nepericuloa-
se pentru viaţa şi să-
nă tatea persoa nei

Violenţa psihică constă într-o ameninţare asupra 
psihicului persoanei sub infl uemţa căreia victima nu-şi 
dirijează voinţă în mod liber şi săvârşeşte o activitate 
la dorinţa trafi cantului.

Sindromul postraumatic este starea 
dereglată a cugetului, conştiinţă 
confuză, probleme cu memoria, de-
reglarea somnului.

Înşelăciunea Înşelăciunea constă în inducerea în eroare şi 
păgubirea unei persoane prin prezentarea drept 
adevărate a unor fapte mincinoase sau inversate în 
scopul de a obţine pentru sine  sau pentru altcineva  
realizarea trafi cului de persoane . 
Înşelăciunea ca metodă de săvârşire a infracţiunii 
se poate manifesta atât prin acţiuni active, care 
constau în comunicarea informaţiilor false de-
spre anumite circumstanţe sau fapte, cât şi prin 
inacţiuni care rezidă în ascunderea, tăinuirea 
circumstanţelor sau faptelor reale (de exemplu, 
false promisiuni pentru un loc de muncă legal, 
tăinuirea condiţiilor adevărate în care victima va fi  
forţată să muncească etc.).

Din relatările victimei rezultă că ea a 
fost indusă în eroare privind locul de 
muncă, condiţiile de lucru etc.

Abuzul de poziţie 
de vulnerabilitate

Abuzul de poziţie de vulnerabilitate constă în utili-
zarea de către trafi cant a stării speciale în care se 
găseşte o persoană datorită:

a) situaţiei sale precare din punct de vedere al 
supravieţuirii sociale;

Din relatările victimei rezultă că ea 
a ştiut despre eventualele condiţii şi 
loc de muncă, dar nu a fost în sta-
re să renunţe dată fi ind situaţia ei 
disperată. 
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b) situaţiei create de o sarcină, boală, infi rmitate, 
defi cienţă fi zică sau mintală;

c) situaţiei sale precare şi ilegale legate de intrare 
sau şedere în ţară, de tranzit sau destinaţie.

Starea de vulnerabilitate poate fi  condiţionată de 
diferiţi factori cum ar fi : izolarea victimei, situaţia ei 
economică grea, psihică, afectarea familială sau li-
psa de resurse sociale şi altele.  
Abuzarea de situaţia de vulnerabilitate a victimei 
constituie element al trafi cului. Prin situaţia de vul-
nerabilitate a victimei urmează de înţeles orice tip 
de vulnerabilitate, fi e ea psihică, afectivă, familială, 
socială sau economică. Se are în vedere ansamblul 
de situaţii disperate care poate face un om să ac-
cepte exploatarea sa.

Abuzul de putere Abuzul de putere reprezintă utilizarea în mod exage-
rat de către un subiect special – persoana cu funcţii 
de răspundere, reprezentând autoritatea publică, a 
atribuţiilor ce i-a fost conferite prin lege. În acest caz 
nu este necesară califi carea suplimentară conform 
art. 327 Cod penal.

Din relatările victimei rezultă că ea 
a fost transmisă contra plată de la 
o persoană, care deţinea controlul 
asupra ei, altei persoane în scop de 
exploatare.

Darea sau primirea 
de plăţi sau bene-
fi cii pentru a obţine 
consimţământul 
unei persoane care 
deţine controlul asu-
pra unei alte per-
soane

Darea sau primirea de plăţi sau benefi cii pentru a 
obţine consimţământul unei persoane care deţine 
controlul asupra unei alte persoane este o înţelegere 
între persoanele menţionate interesate în obţinerea 
acordului referitor la transmiterea victimei şi la folosi-
rea ei în scopuri menţionate în art. 165, art. 206 CP.
Persoană care deţine controlul asupra altei persoane 
este persoan care în mod legal sau ilegal controlează 
activitatea victimei şi utilizează această autoritate în 
procesul trafi cului.

Din relatările victimei rezultă că ea 
a fost transmisă contra plată de la 
o persoană ce deţinea controlul 
asupra ei altei persoane în scopul 
exploatării.

Aplicarea violenţei, 
periculoase pentru 
viaţă şi sănătatea 
fi zică sau psihică a 
persoanei

Prin violenţa periculoasă pentru viaţă şi sănătatea 
fi zică sau psihică a persoanei se înţelege vătămarea 
intenţionată gravă ori medie, prevăzute de art. 151 
şi art. 152 CP.
Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corpora-
le sau a sănătăţii, care este periculoasă pentru viaţa 
ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului 
sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării ace-
stuia, o boală psihică sau o altă vătămare a sănătăţii, 
însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din 
capacitatea de muncă, ori care a condus la întreru-
perea sarcinii sau la o desfi gurare iremediabilă a feţei 
şi/sau a regiunilor adiacente. (art. 151 CP)
Vătămarea intenţionată medie a integrităţii cor-
porale sau a sănătăţii, care nu este periculoasă 
pentru viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute 
la art. 151, dar care a fost urmată fi e de dere-
glarea îndelungată a sănătăţii, fi e de o pierdere 
considerabilă şi stabilă a mai puţin de o treime din 
capacitatea de muncă. (art. 152 CP)
Din rândul acţiunilor periculoase, menţionate mai 
sus, fac parte vătămările, care prin însăşi natura 
lor sunt periculoase pentru viaţa victimei la mo-
mentul producerii sau care în evoluţia lor obişnuită, 
fără un tratament corespunzător, pot provoca sau 
provoacă moartea victimei.

Din relatările victimei rezultă că ei 
i-au fost pricinuite vătămări grave 
sau de natură medie a integrităţii 
corporale.

Aplicarea torturii Termenul “tortură” ca metodă a trafi cului se înţelege 
orice act prin care se cauzează unei persoane în 
mod intenţionat suferinţe puternice sau dureri grave, 
fi e fi zice sau psihice. 
Tortura reprezintă cauzarea intenţionată a unor 
suferinţe sau dureri fi zice sau psihice grave în scopuri-
le specifi cate mai sus.
Distincţia dintre tortură şi alte tipuri de maltratare trebuie 
realizată conform diferenţei de intensitate a durerii cau-
zate. Gravitatea sau intensitatea durerii cauzate poate fi  
determinată prin mai mulţi factori: durată; consecinţele 
fi zice sau psihice, sexul, vârsta şi starea sănătăţii victimei; 
modul şi metoda de executare.

Din relatările victimei rezultă că faţă 
de ea au fost aplicate torturi.
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Violenţa fi zică şi psihică, considerate ca un tot întreg, 
aplicate persoanei, dacă au cauzat dureri şi suferinţe 
garve şi au fost deosebit de aspre şi crude, pot fi  ca-
lifi cate ca acte de tortură în sensul art. 165 CP (pri-
varea  de somn, de mâncare şi apă, cauterizării cu 
factori termici, chimici, intimidări, lipsirea persoanei 
de asistenţă medicală, de obiecte de igienă ş.a.).

Aplicarea tratamen-
telor inumane şi de-
gradante în sco pul 
supunerii persoanei

Tratament inuman constituie un ansamblu de operaţii, 
aplicate persoanei în scopul obţinerii subordonării ei. 
Prin tratament inuman se înţelege orice tratament, altul 
decât tortura, de natură să provoace intenţionat groaz-
nice suferinţe fi zice ori psihice, care nu pot fi  justifi cate.
Tratamentul degradant reprezintă orice tratament, 
altul decât tortura, care umileşte în mod grosolan 
persoana în faţa altora sau o impune să acţioneze 
împotriva voinţei şi conştiinţei sale, sau este de natură 
să producă victimei sentimentele de teamă, de infe-
rioritate, de îngrijorare, în stare să o înjosească şi să-i 
înfrângă rezistenţa fi zică şi morală pentru a asigura 
subordonarea victimei.

Din relatările victimei rezultă că faţă 
de ea au fost aplicate tratamente 
inumane sau degradante. 

Violul Prin folosirea violului la trafi c de fi inţe umane se 
înţelege atentarea trafi cantului asupra relaţiilor socia-
le referitoare la libertatea şi inviolabilitatea sexuală a 
persoanei, indiferent de sex cu scop de exploatare a 
fi inţelor umane şi aceste acţiuni nu necesită încadra-
re juridică suplimentară în baza art. 171 Cod penal.
Prin abuz sexual asupra copilului se înţelege acţiunile 
violente cu caracter sexual, constrângerea la acţiuni 
cu caracter sexual, acţiuni perverse şi asemenea 
acţiuni nu necesită încadrare juridică suplimentară în 
baza articolelor 172, 173, 175 CP.

Din relatările victimei rezultă că ea a 
fost supusă violului.

Folosirea depen-
den ţei fi zice 

Dependenţa fi zică înseamnă starea fi zică sau 
psihică ce rezultă din interacţiunea organismului 
victimei cu substanţe narcotice sau psihotrope, sta-
re caracteristică prin modifi cări de comportament şi 
alte reacţii, însoţite întotdeauna de necesitatea de a 
folosi asemenea substanţe în mod continuu sau pe-
riodic, pentru a le resimţi efectele psihice şi, uneori, 
pentru a evita suferinţele.

Din relatările victimei rezultă că 
ei i-au fost inoculate intenţionat 
dependenţa de droguri sau sub-
stanţe psihotrope.

Aplicarea armei Aplicarea armei constă în utilizarea oricărei forme de 
armă, inclusiv arme de foc, arme albe sau alte forme 
de arme. Folosirea în cadrul trafi cului de fi inţe umane 
a altor obiecte utilizate ca arme  nu poate constitui 
temei de agravare a răspunderii penale în temeiul 
alin. (2), art. 165 şi art. 206 CP.
Prin aplicarea armei se înţelege folosirea acesteia în 
vederea anihilării victimei sau a persoanelor care au 
încercat să o elibereze pe victimă (tragerea ţintită a 
focurilor de armă, aplicarea loviturilor cu armă albă, 
demonstrarea armei în scopul înfricoşării, sprijinirea ar-
mei de gâtul victimei, tragerea focului armei în apro-
pierea imediată a ei etc.). 

Din relatările victimei rezultă că ea a 
fost ameninţată cu arma sau a fost 
rănită.

Ameninţarea cu di-
vulgarea informaţiei 
confi denţiale famili-
ei sau altor persoa-
ne 

Ameninţarea cu divulgarea informaţiei confi denţiale 
constă în folosirea unor date confi denţiale pentru inti-
midarea victimei ca un mecanism de control asupra 
ei (ameninţarea persoanei cu dezvăluirea informaţiei 
cu caracter intim familiei acesteia etc.).

Din relatările victimei rezultă că ea 
a fost ameninţată cu divulgarea 
informaţiei confi denţiale.

Afl area persoanei 
ca ostatic pentru 
achitarea unei da-
torii 

Afl area persoanei ca ostatic pentru achitarea unei 
datorii presupune situaţia când persoana este privată 
de libertate, inclusiv libertatea de mişcare, ţinută ca 
ostatic până când ea sau o terţă persoană va achita 
o datorie stabilită legal sau ilegal.

Din relatările victimei rezultă că ea 
a fost privată de libertate şi ţinută în 
calitate de ostatic până la momen-
tul când ea sau o terţă persoană a 
achitat datoria fi xată.

Utilizarea altor 
mijloace

SCOPURILE

Exploatarea sexuală 
comercială şi 
necomercială 

Exploatarea este abuzarea unei anumite persoane în 
scopul obţinerii de benefi cii. 

Din relatările victimei rezultă că ea a 
fost supusă exploatării sexuale.
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Prin exploatare sexuală se înţelege impunerea per-
soanei la practicarea prostituţiei sau a altor acţiuni 
cu caracter sexual, la reprezentaţii pornografi ce în 
scopul producerii, distribuirii şi punerii în circulaţie prin 
diferite căi a materialelor pornografi ce, cumpărarea, 
comercializarea sau păstrarea lor, utilizarea altor ti-
puri de exploatare sexuală sau altor acţiuni cu ca-
racter sexual.
Prin exploatare sexuală comercială se înţelege ac-
tivitate aducătoare de profi turi, care are drept ur-
mare majorarea activului patrimonial al făptuitorului 
sau  altor persoanem exprimându-se în folosirea vic-
timei prin constrângere în prostituţie sau în industria 
pornografi că.
Prin exploatare sexuală necomercială se înţelege 
activitatea care nu are nici un impact direct asupra 
mărimii patrimoniului făptuitorului sau altor persoa-
ne, exprimându-se în căsătorie (inclusiv poligamică), 
concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare 
etc.

Exploatarea prin 
mun că sau servicii 
forţate

Exploatarea prin muncă sau servicii forţate în core-
spundere cu prevederile Convenţiei Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii privind munca forţată sau 
obligatorie constituie: a) determinarea victimei prin 
constrângere să îndeplinească o muncă pe care din 
propria iniţiativă şi voinţă nu ar îndeplini-o; b) punerea 
victimei în situaţia de a presta o muncă la care nu 
era obligată de a o efectua; c) ţinerea persoanei în 
servitute pentru achitarea unei datorii; d) obţinerea 
muncii sau a serviciilor prin înşelăciune, constrângere, 
violenţă sau ameninţare cu violenţă.

Din relatările victimei rezultă că ea a 
fost supusă muncii forţate.

Exploatarea în scla-
vie sau condiţii simi-
lare sclaviei

Sclavie este starea sau condiţia unei persoane, asu-
pra căreia se exercită una sau toate puterile care 
derivă din dreptul de proprietate.
Condiţii similare sclaviei constituie punerea sau 
ţinerea unei persoane în condiţii în care o altă 
persoană exercită stăpânire asupra acesteia sau 
determinarea persoanei prin utilizarea forţei sau con-
strângerii, înşelăciunii sau ameninţării cu violenţă să 
exercite anumite servicii, inclusiv să se angajeze sau 
să rămână în raport de concubinaj sau căsătorie.

Din relatările victimei rezultă că ea s-
a afl at în sclavie sau condiţii similare 
sclaviei. 

Folosirea victimei în 
confl icte armate

Folosirea victimei în confl icte armate reprezintă antre-
narea forţată a acesteia în operaţiuni armate.

Din relatările victimei rezultă că ea a 
participat la acţiuni militare împotri-
va voinţei sale.

Folosirea victimei în 
activitate criminală 

Folosirea în activitate criminală constituie atrage-
rea forţată la săvârşirea unor fapte ce constituie 
infracţiuni.

Din relatările victimei rezultă că ea 
a participat la săvârşirea infracţiunii 
împotriva voinţei sale. 

Prelevarea de or-
gane sau ţesuturi 
pentru transplanta-
re

Prelevarea de organe sau ţesuturi pentru transplan-
tare are loc în cazul obligării victimei la prelevare 
de organe, ţesuturi sau alte elemente ale corpului 
pentru transplantare contrar prevederilor Legii privind 
transplantul de organe şi ţesuturi umane (MO, nr. 94-
95/474 din 26.08.1999).

Din relatările victimei rezultă că ea 
a fost forţată să accepte prelevarea 
de organe, ţesuturi sau alte părţi ale 
corpului pentru transplant.

Folosirea forţată a 
femeii în calitate 
de mamă surogat 
sau în scopuri de 
reproducere

Nu este descrisă în legislaţie

Din relatările victimei rezultă că ea 
a purtat sarcină şi a născut un copil 
împotriva voinţei sale, ulterior fi ind 
privată de copil. 

Abuzul de drepturi-
le copilului în scopul 
adopţiei ilegale 

Nu este descrisă în legislaţie
Din relatările victimei rezultă că ea 
a fost înfi ată nelegal în scopuri de 
exploatare.

Constrângerea 
de a cerşi Nu este descrisă în legislaţie

Din relatările victimei rezultă că ea 
practica cerşitul împotriva voinţei 
sale.

Constrângerea de 
a practica activităţi, 
ce încalcă drepturi-
le şi libertăţile funda-
mentale ale omului 

Nu este descrisă în legislaţie



22

Ediţia nr. 2, martie 2006

După cum se vede din tabelă, descrierea 
exactă a elementelor şi a semnelor directe ale 
înfăptuirii infracţiunii trafi c de fi inţe umane este 
destul de complicată. În practică, de regulă, 
se întâlnesc diverse combinări ale câtorva 
elemente şi a semnelor corespunzătoare. Nu 
ne-am propus ca obiectiv, în cadrul acestei 
publicaţii, să dezvăluim toate combinaţiile 
posibile şi să elaborăm recomandările de 
rigoare pentru identifi carea victimelor trafi -
cului de fi inţe umane. Vom preciza, însă, că în 
practică se pot întâlni combinări de indicii în 
cadrul fi ecăreia din cele trei grupe de elemen-
te. Astfel, colaboratorii Centrului Internaţional 
„La Strada”-Moldova se ciocnesc în ultimul 
timp tot mai des cu cazuri de exploatare 
combinată, când victima a fost supusă în 
acelaşi timp exploatării sexuale şi exploatării 
forţate prin muncă. În anii precedenţi nu am 
întâlnit asemenea cazuri. 
Dacă e să vorbim de recomandări, atunci, 
desigur, specialistul care se ocupă de iden-
tifi carea victimelor trafi cului de fi inţe uma-
ne trebuie să studieze atent şi să cunoască 
toate elementele trafi cului, să fi e capabil să 
le coreleze cu semnele corespunzătoare lor. 
După cum am mai pomenit deja, trebuie 
să reţinem faptul că trafi cul de fi inţe umane 
este întotdeauna o combinaţie a diferitelor 
elemente: acţiuni, mijloace de infl uenţare 
şi scopuri (tipuri de exploatare) utilizate de 
trafi canţi.
Care din semnele indirecte pot fi  utilizate 
în practică la identifi carea victimelor tra-
fi cului de fi inţe umane?
Am menţionat deja că în practică ne-am 
putea confrunta cu situaţii, când specialistul 
care identifi că victima trafi cului, nu poate 
obţine imediat sufi cientă informaţie despre 
semnele înfăptuirii infracţiunii, ca să fi e sigur că 
persoană respectivă este într-adevăr o victimă 
a trafi cului de fi inţe umane. Lucru care se poa-

te întâmpla din diverse motive. De exemplu, 
când victimă presupusă nu vrea sau nu poate 
să spună tot adevărul, fi indcă-i este frică sau 
starea ei psihică nu-i permite să facă acest 
lucru. Uneori informaţia poate parveni nu de 
la victima însăşi, dar de la rude sau cunoscuţi, 
care însă nu cunosc toată informaţia. În acest 
caz specialistul trebuie să poată utiliza unele 
semne indirecte, inclusiv profi lul psihologic 
şi social al victimei trafi cului de fi inţe umane, 
raportat la media statistică, cunoaşterea me-
diului şi a condiţiilor în care s-a afl at presupusa 
victimă ş.a.   
Profi lul social al victimei trafi cului de fi inţe uma-
ne, raportat la media statistică, include genul 
şi vârsta victimei, date despre originea socială, 
studii şi profesie, starea familială, plasarea în 
câmpul muncii şi nivelul de venituri. Un indi-
cator foarte important este statutul juridic al 
presupusei victime în ţara de destinaţie sau de 
tranzit. De regulă, de cele mai dese ori victime 
ale trafi cului devin migranţii ilegali. Chiar dacă 
ei au venit în ţară în condiţii legale, ulterior ei 
ajung de obicei să rămână ilegal, încălcând 
regimul de şedere în ţara respectivă. Un indi-
ciu important este, de asemenea, experienţa 
violenţei la care victimele au fost supuse nu o 
dată pe parcursul vieţii.
Profi lul psihologic al victimei trafi cului de fi inţe 
umane, raportat la media statistică este ba-
zat pe faptul că în rezultatul mijloacelor de 
infl uenţare în scopul exploatării, descrise până 
acum, victimele se aleg cu traume psihologi-
ce. Un specialist cu experienţă este capabil să 
recunoască simptomele acestor traume şi să 
le aplice la identifi carea victimelor trafi cului.
La identifi carea victimelor trafi cului mai putem 
recurge la caracteristicile circumstanţelor 
cazului concret, comparându-le cu cazuri 
deja cunoscute de trafi c. Bunăoară, ca-
racteristica mediului de habitat sau acelui 
de exploatare.
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Pentru a elucida opinia specialiştilor din Republica Moldova, care posedă cunoştinţe teoretice şi 
experienţă practică în identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe umane, am realizat un studiu în baza 
unui interviu specializat. La întrebările noastre au răspuns reprezentanţii organelor de drept şi ai unor 
ONG-uri specializate din oraşele Chişinău, Cimişlia şi Străşeni. În cele ce urmează, propunem cititorilor 
răspunsurile la cele mai relevante întrebări la temă, oferite de următorii specialişti:
• Eugen Rusu, procuror, procuror, şeful secţiei protecţie a drepturilor şi intereselor constituţionale, 
Procuratura Generală a Republicii Moldova;
• Sergiu Purcică, şeful secţiei prelucrare operativă a informaţiei, Centrul de Combatere a Trafi cului 
de Fiinţe Umane;
•  Ion Vâzdoagă, directorul Centrului de Prevenire a Trafi cului de Femei, ONG care acordă asistenţă 
juridică victimelor trafi cului de fi inţe umane, inclusiv asistenţa şi serviciile avocaţilor în instanţele de 
judecată.

1. Întrebare: Care sunt indicatori de bază, 
potrivit cărora se califi că crimele „trafi c 
de fi inţe umane”?
Răspunsuri: A) Elementele principale ale 
trafi cului de fi inţe umane sunt acţiunile (re-
crutarea, transportul etc.), mijloacele de 
infl uenţare (impunere forţată, înşelăciune, 
abuz de situaţia de vulnerabilitate ş.a.) şi 
scopurile exploatării (exploatare sexuală 
în scopuri comerciale şi necomerciale, 
exploatarea prin muncă forţată ş.a.). Cel 
mai difi cil este să probăm mijloacele de 
infl uenţare, care constituie, de fapt, me-
toda de comitere a crimei. Dacă nu vom 
izbuti să demonstrăm prin ce mijloace de 
infl uenţare (metodă) victima a fost atrasă 
în exploatare, nu vom putea în general să 
probăm că avem de-a face cu un caz de 
trafi c de fi inţe umane. Şi această crimă va 
fi  califi cată, bunăoară, ca proxenetism sau 
organizare de cerşit ş.a.m.d. (Eugen Rusu)
B) Scopul crimei este într-o relaţie directă 
cu noţiunea de latură subiectivă a crimei, 
care, la rândul ei, constituie una din cele 
4 elemente obligatorii ale componenţei 
infracţiunii. Latura subiectivă a infracţiunii 
este atitudinea interioară, psihică a infracto-
rului faţă de crima pe care o comite, adică 
vina lui. Este lesne a proba acţiunea comisă. 
Dar e foarte difi cil a demonstra intenţia, în 
cazul nostru, scopul exploatării. De multe ori 
infractorul recunoaşte că a săvârşit anumite 
acţiuni, de pildă, că a racolat sau a însoţit 
victima în ţara de destinaţie. În acelaşi timp, 

el precizează că nu a ştiut nimic despre 
exploatarea preconizată. „Eu credeam 
că-i ajut omului să-şi găsească un lucru pe-
ste hotare. Oameni buni, şi eu sunt o victimă 
a înşelăciunii!”, adaugă el. Este o manieră 
clasică de comportament al complicilor 
infracţiunii de trafi c cu fi inţe umane în pro-
cesul de judecată. (Ion Vâzdoagă)
2. Întrebare: Care sunt deosebirile în pro-
cesul de identifi care a cazurilor de trafi -
care a maturilor şi a celor de trafi care a 
copiilor?
Răspunsuri: A) La identifi carea cazurilor 
de trafi c de copii nu contează metoda 
de recrutare. În acest caz este impor-
tant a proba comiterea acţiunii (de cele 
mai dese ori racolarea) şi a scopului – de 
exploatare. În acest context e necesar să 
precizăm că articolul 220 Cod penal pre-
vede o pedeapsă pentru proxenetism faţă 
de minori. Ceea ce vine în contradicţie cu 
articolul 206 CP. De facto, proxenetismul în 
raport cu copiii este de fapt califi cat ca 
trafi c de copii. E necesar a exclude pro-
xenetismul în raport cu minorii din articolul 
220 CP. (Eugen Rusu)
B) În procesul de judecată trebuie să 
demonstrăm că infractorul a acţionat cu 
premeditare şi ştia că are de-a face cu un 
copil. Dacă nu vom reuşi să probăm acest 
lucru, atunci cazul de trafi c cu copii va 
fi  recalifi cat drept trafi c de fi inţe umane. 
(Ion Vâzdoagă)

Articolul 220. Proxeneti-
smul

(1) Îndemnul sau determi-
narea la prostituţie ori înles-
nirea practicii prostituţiei, 
ori tragerea de foloase 
de pe urma practicării 
prostituţiei de către o 
altă persoană, precum şi 
recrutarea unei persoa-
ne pentru prostituţie, se 
pedepsesc cu amendă 
în mărime de 200 la 800 
unităţi convenţionale sau 
cu închisoare de la 2 la 
5 ani. 

(2) Aceleaşi acţiuni:

a) săvârşite faţă de un 
minor;

b) săvârşite de un grup 
criminal organizat sau de 
o organizaţie criminală;

c) soldate cu urmări grave 
se pedepsesc cu închisoa-
re de la 4 la 7 ani.
Codul penal al Republicii 
Moldova nr. 985-XV din 18 
aprilie 2002 (Monitorul Ofi -
cial al Republicii Moldova, 
2002, nr. 128-129, art. 1012)
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Răspuns: Cazurile de exploatare prin muncă 
forţată. În aceste cazuri pătimiţii nu se sin-
chisesc să se adreseze chiar ei înşişi şi să re-
lateze despre toate. Cu mult mai complicat 
este să descoperim cazurile de exploatare 
sexuală sau prelevare de organe, deoare-
ce victimele acestor infracţiuni nu doresc să 
colaboreze cu poliţia. (Sergiu Purcică)
7. Întrebare: După ce indicii putem 
recunoaşte prezenţa elementului de con-
strângere în cazul trafi cului de fi inţe uma-
ne?  
Răspunsuri: А) După faptul cine ia decizia 
– trafi cantul sau victima, precum şi după li-
bera circulaţie. În cazurile de trafi c cu fi inţe 
umane toate deciziile aparţin trafi cantului, 
victima este supusă unui control perma-
nent, adesea îi este confi scat paşaportul, 
este încălcat dreptul persoanei la libera 
circulaţie. În cazurile de proxenetism pro-
stituata decide de sine stătător. Ea poate 
refuza clientul, în orice moment ea poate 
reveni acasă. (Sergiu Purcică)
B) După gradul de liberate a victimei. De 
exemplu, noi o întrebăm dacă a avut posi-
bilitate să comunice telefonic cu rudele sau 
prietenii, rămaşi în patrie. Uneori o întrebăm 
direct: „În ce fel te-au impus să execuţi 
ceea ce nu vroiai să faci?” Mai există de 
asemenea indicatori psihologici ai violenţei, 
cunoscuţi de psihologi, sau urme de violenţă 
pe corp, care pot fi  confi rmate şi de medicul 
legist. (Ion Vâzdoagă)
8. Întrebare: Ce însemnătate are pentru 
succesul cauzei penale autoidentifi carea 
– conştientizarea de către persoana ce a 
pătimit a faptului că ea este victimă a tra-
fi cului de fi inţe umane?
Răspunsuri: A) Eu cred că 90% din persoane-
le care au suferit de pe urma trafi cului iniţial 
nu conştientizează faptul că au devenit 
victime ale acestei infracţiuni. Infractorii se 
străduiesc în fel şi chip să le insufl e gândul 
„Eu sunt singură de vină” şi în majoritatea 
cazurilor persoanele care a suferit se tem să 
se adreseze poliţiei, înţelegând că şi ele au 
încălcat legea. De exemplu, ele nu au avut 
actele în regulă, au acceptat ajutorul trafi -
cantului la organizarea plecării ilegale peste 
hotare ş.a.m.d. Sarcina anchetatorului este 
să explice persoanei care a pătimit de pe 
urma trafi cului drepturile ei, inclusiv la com-
pensarea pagubei, să-i explice mecanismul 
infracţiunii comise şi cine e de vină pentru 
cele întâmplate. Acest lucru este foarte im-

3. Întrebare: Este oare necesară prezenţa 
indiciilor comiterii tuturor tipurilor de 
acţiuni, prevăzute de art. 165 CP (recruta-
rea, transportarea, transferul, adăpostirea 
sau primirea unei persoane) pentru cali-
fi carea infracţiunii trafi c de fi inţe umane 
sau este sufi cientă prezenţa unuia dintre 
aceştia?
Răspuns: Nu este neapărat ca o persoană să 
comită toate etapele (acţiunile) infracţiunii 
trafi c de fi inţe umane. Din interviul pătimitului 
se pot urmări toate verigile acestei infracţiuni, 
dar la comiterea ei pot fi  implicaţi mai mulţi 
infractori. Unul poate fi  recrutor, altul – cel care 
adăposteşte, al treilea – exploatatorul însuşi. 
Indiciul cel mai important, dacă e să vorbim 
de acţiuni, este transportarea, nu neapărat 
peste hotare, posibil şi în limitele Moldovei. 
Atunci este prezent indiciul trafi cului de per-
soane intern. (Sergiu Purcică)
4. Întrebare: După care indicii deosebiţi 
cazurile de trafi c de fi inţe umane în 
scopul exploatării muncii (art. 165 CP) 
de cazurile de muncă forţată (art. 168 
CP)?
Răspuns: După prezenţa elementului de 
transportare. După acelaşi element deose-
bim sclavia (art. 167 CP) de trafi c cu fi inţe 
umane. Recrutarea e foarte complicat de 
probat, recrutorul totdeauna afi rmă că el nu 
ştia care vor fi  consecinţele acţiunilor sale, 
ce se va întâmpla cu persoana recrutată în 
ţara de destinaţie. (Sergiu Purcică)
5. Întrebare: Ce difi cultăţi întâmpinaţi la 
califi carea unui astfel de tip al trafi cului 
de fi inţe umane, cum este prelevarea de 
organe?
Răspuns: Articolul 165 CP prevede pedep-
sirea prelevării de organe sau a ţesuturilor 
umane în scopul transplantării. Pe când Pro-
tocolul de la Palermo nu prevede aşa ceva. 
Această pedeapsă este prevăzută numai 
de legislaţia noastră. În practică acest mo-
ment se complică, deoarece este necesar 
să probezi că organele au fost prelevate 
anume în scopul transplantării, şi nu în alte 
scopuri, bunăoară, pentru experienţe me-
dicale sau fabricarea medicamentelor. În 
caz contrar această infracţiune nu poate fi  
califi cată drept trafi c de fi inţe umane. S-ar 
cuveni să fi e operate modifi cări la art. 165 
CP, pentru a exclude sintagma „pentru tran-
splantare”. (Ion Vâzdoagă)
6. Întrebare: Care cazuri de trafi c cu fi inţe 
umane sunt mai uşor de descoperit? 

Articolul 167. Sclavia şi 
condiţii similare sclaviei

Punerea sau ţinerea unei 
persoane în condiţii în 
care o altă persoană 
exercită stăpânire asupra 
acesteia sau determi-
narea ei, prin utilizarea 
înşelăciunii, constrângerii, 
violenţei sau ameninţării 
cu violenţă, să se an-
gajeze sau să rămână în 
raport de concubinaj sau 
căsătorie se pedepseşte 
cu amendă în mărime 
de la 200 la 600 unităţi 
convenţionale sau cu 
închisoare de la 3 la 10 
ani, în ambele cazuri cu 
(sau fără) privarea de 
dreptul de a ocupa anu-
mite funcţii sau a exercita 
o anumită activitate pe 
termen de până la 5 ani.
Codul penal al Republicii 
Moldova nr. 985-XV din 18 
aprilie 2002 (Monitorul Ofi -
cial al Republicii Moldova, 
2002, nr. 128-129, art. 1012)
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portant pentru buna desfăşurare a anche-
tei. (Eugen Rusu) 
B) Trebuie să procedăm neapărat astfel, 
încât persoana care a avut de suferit să 
înţeleagă că ea este victimă. Atunci ea 
începe să facă depoziţii. Cursul anchetei 
penale depinde în mare măsură de com-
portarea victimei şi de depoziţiile ei. (Sergiu 
Purcică)
C) Pentru mine, ca avocat care apără 
drepturile victimelor trafi cului de fi inţe uma-
ne în procesul de judecată, este foarte im-
portant ca şi victima să lupte pentru drep-
turile ei. Pentru care lucru e nevoie ca ea 
să conştientizeze faptul că a devenit victima 
unei infracţiuni. De-aceea autoidentifi ca-
rea are o mare importanţă. Ţin să precizez 
că noi am analizat acele cazuri de trafi c, 
în care victimele s-au adresat ele însele la 
poliţie cu declaraţie. În 99% din cazuri aces-
tea au fost femei, care au înţeles chiar ele 
că au devenit victime ale unei infracţiuni. 
Curios este că bărbaţilor le vine mai greu să 
recunoască faptul că au devenit victime, 
chiar şi atunci când noi le explicăm acest 
lucru, mai ales dacă este vorba de exploa-
tare sexuală. Este de asemenea foarte difi cil 
să lucrăm cu copiii. Ei, copiii, trăiesc în lumea 
iluziilor şi de multe ori povestesc lucruri ce nu 
au nimic comun cu realitatea vieţii lor. (Ion 
Vâzdoagă)
9. Întrebare: Sunt necesare sau nu anche-
tele standard (cu diferenţieri în funcţie de 
scopul exploatării) pentru intervievarea 
victimelor, sau fi ecare caz de trafi c este 
într-atât de specifi c, încât e imposibil a 
întocmi o anchetă standard?
Răspunsuri: A) Desigur, fi ecare caz de trafi c 
îşi are propriul specifi c, dar există şi elemen-
te comune. De-aceea putem elabora şi 
un model-tip de anchetă, ea poate fi  utilă 
ofi ţerilor de urmărire penală şi procurorilor. 
Noi elaborăm diverse îndrumare. Bunăoară, 
anume noi am elaborat îndrumarul pentru 
procurori „Asistenţa juridică internaţională”, 
în care au fost incluse nu numai documente 
ale dreptului internaţional, dar şi formule de 
stabilire a colaborării cu organele de drept 
ale altor state. (Eugen Rusu)
B) Desigur, este necesar un şablon oarecare 
pentru intervievarea victimelor trafi cului de 
fi inţe umane, dar el trebuie să fi e destul de 
fl exibil. El trebuie elaborat ţinându-se cont 
de toţi indicii posibili ai fenomenului trafi c de 
persoane. (Ion Vâzdoagă)

10. Întrebare: Care este specifi cul inter-
vievării persoanelor, ce au suferit de pe 
urma trafi cului de fi inţe umane?  
Răspuns: Este important a stabili un contact 
pur omenesc. Uneori conversăm 2-3 ore. La 
etapa de început a conversaţiei mă strădui 
să fac tot posibilul ca pătimitul să înţeleagă 
că el este o personalitate, că se bucură şi 
el de drepturi, indiferent de faptul că a fost 
supus exploatării, că a fost împins în noroi... 
După care trebuie să-l cuprindă dorinţa 
de o dreaptă răzbunare asupra celor, din 
vina cărora a avut de suferit. Dorinţa de 
răzbunare trebuie să predomine asupra sen-
timentului de frică. (Sergiu Purcică)
11. Întrebare: La intervievarea victimei 
trafi cului trebuie să participe şi psiholo-
gul?
Răspunsuri: A) Acest lucru urmează să-l 
decidă anchetatorul, când există aseme-
nea necesitate. (Eugen Rusu)
B) În funcţie de caz. Într-adevăr, uneori nu 
putem înţelege comportarea victimei, nu 
ştim în ce măsură putem crede depoziţiilor 
ei şi atunci recurgem la ajutorul psihologilor 
din ONG-uri. Psihologii ne ajută foarte mult. 
(Sergiu Purcică)
C) Uneori nu avem destulă siguranţă, că 
persoana care s-a adresat este cu adevărat 
victimă a trafi cului de fi inţe umane. Avem 
presimţirea că spune neadevăruri sau nu tot 
adevărul. Cu toate acestea, începem să-
i acordăm asistenţă şi o îndreptăm la azilul 
pentru victimele trafi cului. Acolo lucrează 
psihologi cu experienţă, în baza unor indicii 
psihologici ei ne pot da un aviz dacă per-
soana în cauză este sau nu victimă a trafi -
cului de fi inţe umane. (Ion Vâzdoagă)
12. Întrebare: În ce măsură utilizaţi in-
formaţiile despre trafi cul de fi inţe umane 
pentru descoperirea noilor cazuri de tra-
fi c? Efectuaţi cumva colectarea şi pre-
lucrarea informaţiei despre cazurile de 
trafi c?
Răspunsuri: A) Acest lucru se face, dar hao-
tic. Este necesar un sistem de colectare a 
datelor. Este imperios a elabora o bază 
specială de date privind victimele trafi cului 
de fi inţe umane şi trafi canţii. Lucru care ne-
ar ajuta foarte mult la descoperirea noilor 
cazuri de trafi c. (Eugen Rusu)
B) Problema trafi cului de fi inţe umane tre-
buie studiată, urmează a colecta şi analiza 
datele, a trage anumite concluzii şi elabo-

Articolul 168. Munca 
forţată

Forţarea unei persoane 
să presteze o muncă 
împotriva dorinţei sale sau 
forţarea la muncă obliga-
torie, ţinerea persoanei în 
servitute pentru achitarea 
unei datorii, obţinerea 
muncii sau a serviciilor prin 
înşelăciune, constrângere, 
violenţă sau ameninţare 
cu violenţă  se pedepsesc 
cu închisoare de până la 3 
ani cu amendă în mărime 
de la 200 la 500 unităţi 
convenţionale.
Codul penal al Republicii 
Moldova nr. 985-XV din 18 
aprilie 2002 (Monitorul Ofi -
cial al Republicii Moldova, 
2002, nr. 128-129, art. 1012)
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ra recomandări. Acest lucru ne-ar ajuta 
să imprimăm acţiunilor de contracarare şi 
combatere a trafi cului de persoane un ca-
racter mai efi cient. Noi planifi căm deschide-
rea unei secţii de analiză, în care vor activa 
5 persoane. (Sergiu Purcică)
C) Noi dispunem de o bază de date, în 
care includem informaţia despre fi eca-
re caz de trafi c cu care lucrăm. Este o 
bază de date multidirecţională. Şi întrucât 
pentru victimele trafi cului acordăm servi-
cii de avocatură pe gratis în instanţa de 
judecată, intenţionăm să folosim această 
bază de date pentru elaborarea unei sin-
teze şi analize a practicii judiciare şi elabo-
rarea unor recomandări metodice în do-
meniul practicii judiciare privind dosarele 
ce ţin de trafi cul cu fi inţe umane. Mai folo-
sim de asemenea această bază de date 
pentru instruirea noilor colaboratori. (Ion 
Vâzdoagă)
13. Întrebare: De ce ar mai avea ne-
voie specialiştii pentru îmbunătăţirea 
identifi cării victimelor trafi cului de fi inţe 
umane?
Răspunsuri: A) De o creştere continuă a 
nivelului profesional al poliţiştilor. Orga-
nele de poliţie se confruntă cu proble-
ma fl uctuaţiei cadrelor. Este imposibil să 
obţinem un înalt nivel de profesionalism în 
descoperirea cazurilor de trafi c, dacă mai 
zilnic se schimbă oamenii care se ocupă 
de acest fenomen. În plus, ar fi  necesar 
să avem un specialist instruit, responsabil 
pentru urmărirea cazurilor de trafi c în fi e-
care raion. Specialişti care ar desfăşura o 
activitate stabilă şi al căror nivel profesio-
nal trebuie să crească încontinuu. (Eugen 
Rusu) 
B) Este nevoie ca toţi participanţii la pro-
cesul de combatere a trafi cului de fi inţe 
umane să-şi perfecţioneze cunoştinţele lor 
despre diverse aspecte ale problemei în 
cauză: şi poliţiştii, şi procurorii, şi judecătorii, 
în special cei din raioane. Avem nevoie 
de seminare, treninguri, activităţi practi-
ce. Oamenii părăsesc des sistemul, trec 
la alt lucru. Mereu avem nevoie de oa-
meni noi, pe care să-i instruim cum să 
deosebească cazurile de trafi c de alte 
infracţiuni. Resimţim de asemenea o lipsă 
de îndrumare, literatură în problema dată.
(Sergiu Purcică) 
C) Ţin să împărtăşesc o anumită experienţă 
a Centrului nostru. Când un angajat al Cen-

trului vine în contact cu o presupusă victimă 
a trafi cului, una din primele întrebări este 
dacă nu cumva cunoaşte alte persoane 
ce se afl ă în aceeaşi situaţie. Răspunsul este 
adesea afi rmativ. Şi atunci noi facem tot ce 
e posibil ca să-i ajutăm pe toţi cei care au 
avut de suferit de pe urma acestui fenomen. 
Am avut un caz din Turcia, când am înce-
put să lucrăm cu o victimă a trafi cului, după 
care am identifi cat încă şapte, cărora le-am 
acordat ajutorul necesar. (Ion Vâzdoagă)
14. Întrebare: Ce credeţi despre cola-
borarea dintre ONG-uri şi poliţie? În ce 
măsură această colaborare este posibilă, 
necesară şi efi cientă?
Răspunsuri: A) Eu cred că asemenea co-
laborare este necesară şi de folos urmăririi 
penale în cazurile de trafi c cu persoane. 
ONG-urile pot ajuta la stabilirea unui con-
tact pur omenesc cu victimele. De îndată 
ce specialistul care conduce interviul cu 
pătimitul se convinge, fi e şi în linii mari, că 
are în faţă o victimă a trafi cului de fi inţe 
umane, el este dator să o întrebe: „De 
ce ajutor aveţi nevoie? Cu ce probleme 
vă confruntaţi? Ce putem face noi pen-
tru Dumneavoastră?” Dacă victima trafi -
cului va benefi cia de asistenţă medicală, 
psihologică sau alt ajutor necesar, dacă i 
se va oferi o cazare într-un azil special sau 
alt lor de trai, dacă ea va simţi o susţinere 
pur prietenească, va fi  în stare să relateze, 
în detalii, despre toate câte i s-au întâm-
plat. Şi atunci ancheta va decurge mai re-
pede şi cu mai mult succes. (Eugen Rusu)
B) Colaborarea cu ONG-urile este im por-
tantă întâi de toate pentru structurile de 
stat. Abordările şi viziunile noastre sunt oa-
recum diferite, dar ONG-urile ne ajută să 
analizăm problema şi prin altă prismă, să ne 
elaborăm un stil corect de comunicare cu 
victima, metode adecvate de profi laxie a 
infracţiunilor etc. (Sergiu Purcică) 
C) Este foarte important a stabili o cola-
borare practică zilnică între ONG-uri şi 
poliţie, pe cazuri concrete de trafi c. Practi-
ca totdeauna aduce mai mult folos decât 
cunoştinţele teoretice obţinute la seminare. 
Pentru organizaţia noastră atare colabora-
re a devenit o tradiţie. În acelaşi timp, ştim 
că nu în toate cazurile poliţiştii ne invită şi 
nu întotdeauna la etapa iniţială. Ar fi  bine 
să ne invite la poliţie în toate cazurile la eta-
pa de identifi care. Am dori de asemenea 
să participăm la raidurile operative de de-
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scoperire a victimelor trafi cului, întreprinse 
de poliţie. Contactul cu victima nu trebuie 
să înceapă cu întocmirea procesului verbal. 
Iniţial ar trebui să aibă posibilitate de a di-
scuta cu persoana pătimită colaboratorii 
ONG-urilor, să estimeze volumul asistenţei, 
necesare fi ecărei victime concrete, să-i 
promită asigurarea accesului la asistenţă. 
Atunci şi victima va fi  mai sinceră, calitatea 
identifi cării va fi  mai înaltă. În Germania, 
bunăoară, poliţistul este obligat, în decurs 
de o oră, să invite reprezentantul unui ONG, 
dacă el vine în contact cu o presupusă 
victimă a trafi cului de fi inţe umane. 
(Ion Vâzdoagă)
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DE PESTE HOTARE

III. 1. O problemă nouă în domeniul identifi cării victimelor 
trafi cului de fi inţe umane în Republica Cehia

Prezentul articol este o sinteză a teoriei identifi cării victimelor trafi cului de fi inţe umane şi prac-
ticii ONG „La Strada”-Cehia. Din 1995 această organizaţie neguvernamentală din Cehia 
implementează programe în domeniul contracarării trafi cului de persoane: prevenirea fenome-
nului, asistenţă victimelor, precum şi campanii de informare a publicului despre problema trafi -
cului şi de lobby a intereselor victimelor. ONG „La Strada”-Cehia administrează un azil specializat 
pentru victimele trafi cului şi o Linie Fierbinte pentru grupul de risc şi victime. Prezentul articol ia în 
dezbatere chestiuni de terminologie, precum şi aspecte practice ale identifi cării victimelor trafi -
cului de fi inţe umane.

În octombrie 2004 în Codul penal al Republi-
cii Cehe a fost introdusă o nouă defi niţie a 
infracţiunii trafi c de fi inţe umane, conformă 
cu Protocolul de la Palermo.12 Acest eveni-
ment a constituit un pas important, scopul 
căruia rezidă în stabilirea răspunderii penale 
pentru diferitele forme ale trafi cului (nu numai 
pentru exploatarea sexuală, după cum era 
mai înainte), precum şi pentru trafi cul intern, 
săvârşit în limitele hotarelor statului. În acelaşi 
timp, acest eveniment se va solda, se pare, 
cu schimbări esenţiale în procesul de identifi -
care a presupuselor, victime ale trafi cului de 
fi inţe umane.
Chiar şi în baza normelor dreptului penal în 
vigoare până la modifi carea respectivă, sis-
temul identifi cării victimelor în Cehia nu era 
dintre cele mai efi ciente. Anumite succese 
în această sferă au fost obţinute după anul 
2000, când problemei a început să i se acor-
de o atenţie sporită. Acum însă, după adop-
tarea noii defi niţii, identifi carea presupuselor 
victime ale trafi cului devine ca niciodată 
complicată. 
Problema rezidă nu atât în descrierea 
acţiunilor13 trafi canţilor sau a mijloacelor de 
infl uenţare,14 incluse în defi niţia trafi c de fi inţe 
umane, cât în formele şi scopurile exploatării. 
Noua defi niţie stipulează răspunderea penală 
pentru trafi cul de persoane în următoarele 
scopuri:
A. constrângerea persoanei la întreţinerea 
relaţiilor sexuale sau alte forme de violenţă 
sexuală sau exploatare;
12 Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea trafi cului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate.
13 Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane.
14 Ameninţare cu forţa sau prin folosirea forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau  
de situaţie de vulnerabilitate.

B. sclavie sau stare de servitute;
C. muncă forţată sau alte forme de exploa-
tare.
Formele de exploatare, indicate în punctul A. 
sunt deja cunoscute specialiştilor din organelor 
de drept, dat fi ind faptul că ele într-o măsură 
mai mare sau mai mică corespund defi niţiei 
în vigoare anterior. Formele de exploatare din 
punctele B. şi C., incluse în 2004 în Codul pe-
nal prin noua modifi care, generează proble-
me la aplicarea lor în practică.
De rând cu difi cultăţile ce apar din motivul 
insufi cienţei de personal şi resurse materiale, 
specialiştii din organele de drept afi rmă că 
problema de bază rezidă în aplicarea ele-
mentului dat al defi niţiei trafi c de persoane în 
cazurile reale din viaţă. Ei fac referire la faptul 
că asemenea termeni ca sclavia, starea de 
servitute sau munca forţată nu sunt defi nite de 
legislaţia naţională şi defi niţia lor urmează a fi  
extrasă din normele de drept internaţional.   
De menţionat, că defi niţia termenilor în 
cauză se conţin deja în diverse convenţii 
internaţionale, precum Convenţia Internaţio-
nală referitoare la robie din 1926 (elaborată 
de Liga Na ţiunilor), Convenţia Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii din 1930 privind mun-
ca forţată, Convenţia su plimentară a ONU  
cu privire la abolirea sclaviei, a trafi cului cu 
sclavi şi a instituţiilor şi practicilor analoge 
sclaviei din 1957. În temeiul acestor defi niţii 
se poate şi e necesar a elabora modifi cările 
corespunzătoare în le gislaţia naţională. În 

Petra Burcikova, 
preşedintele ONG 
„La Strada”-Cehia
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acelaşi timp, trebuie să ţinem cont, desigur, 
de recomandările chiar şi ale Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii privind oportunitatea 
aplicării Convenţiei acestei organizaţii referi-
toare la realizarea cu succes a Protocolului 
de la Palermo.15 
Vorbind de problema aplicării noii defi niţii a 
trafi cului de fi inţe umane, vom remarca că 
în majoritatea cazurilor cea mai mare difi cul-
tate o vedem în delimitarea clară a indicilor, 
care caracterizează asemenea elemente 
ale infracţiunii date ca munca forţată, scal-
via, starea de servitute sau alte forme de 
exploatare de semnele care caracterizează 
încălcările normelor de protecţie sau de re-
munerare a muncii, ele fi ind nişte încălcări ale 
legislaţiei muncii. Anume această delimitare şi 
generează cea mai mare problemă la iden-
tifi carea persoanei, supusă trafi cului în alte 
scopuri, decât exploatare sexuală. Mai mult 
ca atât, o astfel de identifi care este absolut 
imposibilă fără înţelegerea clară a faptului 
cum este mai bine să delimităm infracţiunile 
în sfera trafi cului, ce nu ţin de exploatarea 
sexuală, de încălcările legislaţiei muncii.
Ca exemplu, vom analiza următorul caz. 
Cetăţeana Ucrainei A., şomeră, a făcut 
cunoştinţă în patrie cu o persoană, care i-a 
promis să o ajute să se angajeze la o între-
prindere privată din Cehia contra unui sa-
lariu bun. I-a promis că la sosirea în Cehia 
ea va benefi cia de un contract de muncă, 
va lucra legal câte 8 ore pe zi, va locui într-
o odaie separată. Crezând promisiunilor, 
cetăţeana A. a împrumutat de la un cuno-
scut o sumă frumuşică (pentru ea) şi peste 
un timp a venit în Cehia. Aici ea afl ă că va 
locui într-o baracă şi nimeni nu se gândeşte 
să încheie cu ea contract, că va lucra ilegal 
câte 12 ore pe zi pentru o remunerare mult 
mai mică decât i s-a promis. În plus, din sala-
riu i se vor reţine sume considerabile pentru 
locuinţă şi hrană. În consecinţă, cetăţeana 
A. lucrează la întreprindere câteva luni, însă 
remunerarea se reţine din diverse motive. 
Ea nu poate părăsi de sine stătător teritoriul 
întreprinderii, fi ind sub pază permanentă, 
pe de-asupra şi paşaportul fi ind la angaja-
tor, este mereu ameninţată că va fi  predată 
autorităţilor şi va fi  deportată. Cel mai mult 
avea frică de acest lucru, fi indcă în pa-
trie nu va putea câştiga suma necesară 
pentru achitarea datoriei, în acelaşi timp 
nu era sigură că i se va plăti remunerarea 
promisă. 
În acest caz nu există dubii că avem de-a 
face cu trafi c de persoane. Sunt prezente 

toate elementele acestei infracţiuni: 
a) acţiunea (recrutarea);
b) mijloacele de infl uenţare (la faza de recru-
tare – înşelăciunea; la etapa exploatării – con-
fi scarea documentelor şi abuzul de situaţia 
de vulnerabilitate a migrantului ilegal); 
c) scopul (exploatarea muncii forţate).
Mari dubii prezintă şi faptul dacă persoana va 
fi  identifi cată ca victimă a trafi cului de fi inţe 
umane. Motivele sunt mai multe şi pot include 
următoarele. 
Identifi carea cu ajutorul poliţiei se complică, 
deoarece întreprinderile la care oamenii sunt 
impuşi să lucreze, fi e că activează ilegal, fi e 
că sunt bine camufl ate şi e difi cil a le desco-
peri, fi e că activează ofi cial, dar poliţia nu are 
posibilitate să nimerească la asemenea între-
prinderi atâta timp, cât nu au argumentele 
necesare infracţiunii şi sancţiunilor. 
Identifi carea prin inspecţia muncii este de 
asemenea complicată din lipsa de cadre 
pentru inspecţii preventive sistematice, pre-
cum şi din cauză că guvernarea nu şi-a făcut 
ofi cial publică poziţia sa în această problemă. 
Legislaţia nu conţine norme obligatorii privind 
controlul condiţiilor de muncă a migranţilor. 
În realitate, se verifi că numai prezenţa permi-
siunii de muncă şi şedere în ţară a migranţilor. 
Nimeni nu cercetează prezenţa indicilor 
infracţiunii trafi c de fi inţe umane în scopul 
exploatării muncii forţate. 
Nici sindicatele nu pot fi  un mijloc efi cient de 
luptă cu asemenea fenomene, deoarece 
muncitorii-migranţi ilegali, care îndeplinesc 
munci grele, nocive şi periculoase, foarte rar 
sunt membri ai sindicatelor. Mai mult ca atât, 
sindicatele în general au tendinţa de a apăra 
autohtonii de fl uxurile de muncitori migranţi, 
şi nicidecum de a apăra drepturile celor din 
urmă.
Identifi carea victimelor prin intermediul Liniei 
Fierbinţi şi aziluri, administrate de organizaţii 
neguvernamentale specializate, depinde de 
capacitatea persoanei afl ate în situaţia de 
muncă forţată de a-şi aprecia propriul statut 
juridic de victimă a trafi cului de fi inţe umane, 
şi nu a se plânge pur şi simplu de „vremuri gre-
le în drum spre viitorul luminos”.
După o astfel de analiză a posibilelor mijloace 
de identifi care a victimelor trafi cului de fi inţe 
umane în scopul exploatării muncii forţate, ne 
putem alege cu impresia că situaţia nu are 
soluţii. Să sperăm că nu e chiar aşa. 
Numărul victimelor identifi cate ar fi  crescut, 
dacă toate aceste structuri ar vădi un inte-

15 Traffi cking in persons and forced labor exploitation. Handbook for legislative and law-enforcement authorities. ILO, Geneva, 2005.
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res faţă de această problemă şi ar începe să 
lucreze asupra obiectivului comun de iden-
tifi care a persoanelor, afl ate în situaţie de 
muncă forţată. 
Aşadar, căutarea metodelor efi ciente de 
identifi care a victimelor trafi cului de fi inţe 
umane în scopul exploatării muncii forţate 
rămâne în continuare o problemă socială 
importantă. Cât despre problema utilizării 
muncii forţate în general, reacţia cea mai 
probabilă a ţărilor de destinaţie la o aseme-
nea situaţie rezidă, se pare, în perspectiva de 
a recunoaşte necesitatea forţei de muncă 
a lucrătorilor migranţi şi a oferi migranţilor 
mecanisme legale simple de obţinere a unui 
loc de muncă. Lucru care nu numai că ar re-
duce esenţial şansele grupărilor criminale de 
a obţine profi turi din exploatarea migranţilor 
ilegali, dar şi ar oferi ţărilor de destinaţie po-
sibilitatea de a dezrădăcina premisele trafi -
cului de fi inţe umane.
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III. 2. Aspecte psihologice ale identifi cării victimelor 
trafi cului de fi inţe umane

Prezentul articol a fost scris de colegii noştri de la Asociaţia „Animus”, un ONG din Bulgaria, preocupat 
de victimele violenţei şi ale trafi cului de fi inţe umane. Pe lângă Asociaţie funcţionează o Linie Fierbinte 
şi un Centru de criză pentru femei, adolescenţi şi copii, victime ale violenţei şi trafi cului de persoane. 
Colaboratorii de la „Animus” realizează un program terapeutic de lungă durată, un altul social, un 
program de protecţie a drepturilor victimelor violenţei şi trafi cului, precum şi un program terapeutic 
pentru cuplurile ce se confruntă cu probleme interpersonale, ce ţin de violenţă. 
Donca Petrova este antrenată la Centrul de criză al Asociaţiei „Animus” într-o activitate de clinică 
socială şi e doctorand în psihologie pedagogică. 
Nadea Cojuharova activează la Asociaţia „Animus” în calitate de psihoterapeut şi este coordonato-
rul Programului naţional „La Strada” din Bulgaria.

nu le-a impus să facă aşa ceva. Fetele au 
mai spus că nu au nevoie de nici un ajutor, 
întrucât aşteaptă să-şi întâlnească rudele la 
aeroport. Într-adevăr, aşa a şi fost. 
Şi iată, după atâtea eforturi, noi stăm noap-
tea în aeroport, total şocaţi şi dezamăgiţi. 
Ne-au minţit oare aceste fete? În practica 
noastră era prima situaţie de asemenea 
gen. Mai mult chiar, a trebuit să înfruntăm 
atitudinea aproape ostilă a poliţiei din ae-
roport şi să suportăm observaţii usturătoare 
că pierdem timp şi mijloace pe nişte prosti-
tuate şi hoaţe, care ne folosesc cum le vine 
pe plac. 
Cazul ne-a făcut să ne gândim la necesita-
tea elaborării unui sistem de indicii pentru 
identifi carea corectă a victimelor trafi cului 
de fi inţe umane. Desigur, cele mai importan-
te sunt semnele, ce ţin de descrierea cazului 
de trafi c (acţiunile, mijloacele de infl uenţare 
asupra victimei, formele exploatării). Însă 
asemenea indicii, de regulă, ţin de mărturiile 
victimelor trafi cului. Bazându-ne pe propria 
experienţă de lucru în calitate de consultanţi 
şi psihoterapeuţi, am încercat să defi nim 
câţiva indicii psihologici independenţi ai 
trafi cului de fi inţe umane, adică semne, 
caracteristice comportamentului şi reacţiei 
emotive ale femeilor, victime ale trafi cului.
De ce problema identifi cării victimelor trafi -
cului de fi inţe umane este în prezent atât de 
actuală?
În Bulgaria, multă vreme de problema trafi -
cului de fi inţe umane şi protejarea intereselor 
victimelor trafi cului nu erau preocupaţi de-
cât reprezentanţii ONG-urilor. Treptat, însă, 
graţie eforturilor acestora, problema a sen-
sibilizat tot mai mult întreaga societate. Au 
fost adoptate noi legi, ce garantează statu-
tul social al victimelor. În primul rând, e stipu-
lat faptul că ele nu vor fi  supuse persecutării 
pentru complicitate la săvârşirea unor ac-

Ce ne-a făcut să ne preocupăm de si-
stematizarea indicilor psihologici privind 
identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe 
umane?  
La începutul acestei veri colaboratorii unui 
ONG partener din Germania ne-au solicitat 
ajutor într-un caz destul de complicat de 
trafi c de persoane. Ei ne-au relatat că nouă 
fete din Bulgaria au nimerit la închisoare într-
un penitenciar din Germania după un raid 
al poliţiei. Fetele au declarat poliţiei că au 
fost silite să se prostitueze şi au cerut ajutor. 
Colegii noştri au făcut tot ce le-a fost cu 
putinţă pentru a le ajuta. Ele au fost tratate 
ca victime ale trafi cului, şi nu ca infractori, 
au fost eliberate, li s-au procurat bilete până 
în Bulgaria şi li s-a dat ceva bani. Acum, 
când fetele erau gata să revină acasă, am 
fost rugaţi să continuăm lucrul cu ele aici, în 
Bulgaria. 
Fireşte, am fost de-acord şi am procedat 
la pregătirile de rigoare pentru a le întâl-
ni la aeroport, a le plasa într-un loc unde 
să fi e în siguranţă – la Centrul de criză al 
Asociaţiei „Animus”. Presupuneam că vor 
avea nevoie de asistenţă de natura situaţiei 
psihoemoţionale critice, ajutor practic, pre-
cum şi de un plan de asigurare a securităţii. 
A fost un caz care ne-a solicitat mobilizarea 
întregului nostru personal de lucru, având 
în vedere numărul victimelor şi situaţia de 
urgenţă. 
Aşadar, am sosit la aeroport, aşteptând 
să vedem un grup de tinere traumatizate, 
afl ate într-o deplină confuzie şi aşteptând 
susţinerea din partea noastră. În realitate, 
lucrurile s-a dovedit a fi  cu totul altfel. Am 
întâlnit nişte tinere destul de încrezute în sine, 
seduse de plăcerile vieţii, stăpâne pe desti-
nul lor. În prezenţa poliţiei aeroportului ele 
au declarat sincer că au decis benevol să 
practice prostituţia în Germania şi că nimeni 

Donka Petrova şi Nadea 
Kojuharova, Asociaţia 
„Animus”, (Bulgaria), 
membru al Asociaţiei 
Internaţionale „La Strada”
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ţiuni ilicite, deoarece participarea lor nu 
este benevolă. Totodată, noile legi prevăd şi 
măsuri de asistenţă nemijlocită, protecţie şi 
reintegrare a victimelor, fapt care necesită 
fi nanţare de la bugetul de stat. 
Ar fi  să recunoaştem că, de fapt, cu cât 
preocupările pentru victimele trafi cului de 
fi inţe umane (graţie noilor legi) capătă un 
statut ofi cial şi devin mai instituţionalizate, 
cu atât mai stricte devin cerinţele faţă de 
identifi carea victimelor „reale”. Şi dacă 
echipa noastră se mai poate resemna după 
experienţa descurajatoare de la aeroport, 
apoi de la structurile de stat nu avem ce 
aştepta o reacţie similară. Asemenea cazuri 
pot conduce la reducerea accesului la re-
sursele de stat chiar şi pentru cei care într-
adevăr au mai mare nevoie de asistenţă. 
Bunăoară, după acest caz este foarte 
probabil că poliţia aeroportului va trata 
următorul grup de fete, care au suferit de 
pe urma trafi cului, ca pe nişte „prostituate 
şi infractori ordinari” şi nu le vor mai oferi nici 
un sprijin. 
Aşadar, o identifi care la nivel a victimelor 
trafi cului este, în opinia noastră, importantă 
nu atât pentru a feri structurile de stat de 
eventuale înşelări, cât pentru a le garanta 
celor care au suferit cu adevărat în trafi c 
acces la asistenţa de care au nevoie şi la 
care ele au dreptul legal.
La ce indici psihologici putem apela pen-
tru identifi carea victimelor trafi cului de 
fi inţe umane?
Colaboratorii Asociaţiei „Animus” („La Stra-
da”-Bulgaria) acordă, de-a lungul mai mul-
tor ani, asistenţă victimelor trafi cului de fi inţe 
umane. În acest răstim am avut posibilitatea 
de a cerceta mai multe cazuri, a emite ipo-
teze şi a trage concluzii despre starea per-
soanelor trafi cate, comportamentul tipic şi 
reacţia lor. 
Chiar din capul locului am descoperit că 
fe meile, victime ale trafi cului, au un alt 
comportament decât victimele altor tipuri 
de violenţă. Comportamentul lor este im-
previzibil şi, în multe cazuri, mai degrabă 
irită consultantul sau chiar îi provoacă 
furia, decât dorinţa de a le ajuta şi pro-
teja. Cheia către înţelegerea acestor oa-
meni rezidă în reconstruirea inconştientă a 
experienţei traumatice. 
Când una din fete a fost întrebată, de ce 
i-a permis prietenului ei să o implice din nou 
în situaţia neplăcută şi înjositoare de trafi c, 
când a fost silită să ofere servicii sexuale, ea 

a răspuns: „E ca o rochie murdară, pe care 
tot încerci mereu să o speli, dar fără rost.”
Oricât de diferite ar fi  cazurile, comporta-
mentul victimelor trafi cului este uluitor de 
asemănător – întotdeauna este orientat 
spre eliminarea experienţei traumatice; 
chiar dacă această experienţă ţine de tre-
cut, în realitatea lor interioară ea rămâne o 
forţă dominantă. Şi dacă vom cerceta mai 
atent acţiunile şi reacţiile lor, vom descoperi 
lucruri ce nu pot fi  redate prin cuvinte – ur-
mele trafi cului, ale violenţei şi umilinţei fi zice 
şi psihice, constrângerii şi atentării la intimita-
tea sexuală, ale izolării şi privării de libertate 
şi controlului asupra propriei vieţi. 
La toate victimele trafi cului de fi inţe uma-
ne se manifestă multe simptoame ale stre-
sului post-traumatic – le urmăresc scurte 
scene retrospective cu amintiri încă vii 
despre traumele trăite în trecut, gânduri 
apăsătoare despre întâmplările traumati-
ce. Adesea atestăm dereglări de durată 
ale procesului cognitiv – gândire dereglată, 
conştiinţă confuză, probleme de memorie. 
Un lucru frecvent este de asemenea insom-
nia. Aceste femei povestesc despre diverse 
coşmaruri care le chinuiesc nopţile, în care 
trafi canţii le urmăresc, le capturează şi chiar 
le omoară. Ele adorm chinuitor de greu, 
dorm superfi cial, e foarte uşor să le trezeşti. 
Foarte des ele veghează nopţi de-a rândul, 
iar ziua dorm până pe la prânz. 
Un alt indiciu psihologic al victimelor, de-
tectat cu ochiul liber, este gradul excesiv 
de iritare. În primele zile după reîntoarcere 
ele se afl ă într-o stare de iritare excesivă, se 
enervează repede şi comunică cu cei din 
jur pe muchie de reacţii emoţionale. 
Destul de des comportamentul victimelor 
trafi cului de persoane se aseamănă cu cel 
al persoanelor ce suferă de claustrofobie, 
posibil că nu chiar în sensul clinic al cuvân-
tului, dar totodată ele manifestă o nelinişte 
exagerată când se întâmplă să rămână în 
încăperi scunde şi închise. Asemenea loca-
luri, fi reşte, le provoacă senzaţia limitării sau 
pierderii libertăţii, pe care au trăit-o, fi ind în 
situaţia de trafi c. De-aceea ele adesea cer 
să iasă, spunând că trebuie să plece unde-
va, chiar de n-au unde merge. „Unde mă 
vor duce ochii” este fraza care se desprin-
de cel mai des de pe buzele victimelor, de 
parcă ceva foarte vag le împinge să plece 
nu se ştie unde. 
De foarte multe ori pentru victimele tra-
fi cu lui de fi inţe umane sunt caracteristi-
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mediu protejat, mai devreme sau mai târziu 
furia înăbuşită timp îndelungat reapare la 
suprafaţă. Acum ea îşi afl ă o supapă – ma-
nifestarea furiei nu mai prezintă un pericol. Şi 
în majoritatea cazurilor aceste răbufniri sunt 
extremale, „explozive”, lipsite de control, 
cuprinzând irezistibil întreaga fi inţă. 
I-am propus N.N., victimă a trafi cului, 
să urmeze un examen medical, inclusiv 
consultaţia ginecologului. A acceptat, 
dar cu rezerve. Când am ajuns la cabine-
tul medicului, ea deveni dintr-odată foarte 
agitată şi înrăită. După examinare N.N era 
total extenuată de propria-i furie. În taxi 
prinse a vorbi cu ea însăşi în surdină, dar 
înfuriată, ca până la urmă să înceapă a 
dărăpăna cu unghiile bancheta taxiului. 
Când am ieşit din maşină, ea începu deja 
să ţipe şi să înjure – nu pe cineva concret, 
ci pe cineva închipuit: „Cine se cred ei? 
Cum de-au îndrăznit să mă impună să 
trec prin asta? Ei nu au dreptul!” Fireşte, 
cuvintele erau adresate asupritorilor ei din 
trecut, dar strigate abia acum. Tânăra fe-
meie veni în sfârşit în contact cu furia ei 
înăbuşită, răspunzând propriei traume in-
terioare. 
Experienţa noastră ne-a demonstrat că în 
general victimele trafi cului de fi inţe uma-
ne sunt foarte predispuse traumatizării şi 
victimizării. Mecanismul declanşator al unei 
asemenea predispoziţii este, de regulă, vi-
olenţa sexuală, suportată în copilărie sau 
adolescenţă, cu mult înainte de a nimeri în 
situaţia de trafi c. 
În unele cazuri atare violenţă se poate în-
cadra în formula unui neaşteptat incident 
distrugător. 
I.L. era o fată dintr-o familie bună, ducea 
un mod de viaţă relativ normal, în sensul 
tradiţional al cuvântului, până în momentul 
când, adolescentă de 15 ani, a fost violată 
cu cruzime de un necunoscut. Simţindu-
se murdară (după cum susţine ea) şi într-o 
anumită măsură o fi inţă inferioară în urma 
acestei întâmplări, s-a izolat practic de toţi 
cei ce o înconjurau, a plecat de acasă, 
abandonând şcoala, şi a continuat să tră-
iască de capul ei, deşi avea doar 15 ani. În-
cercând să uite trecutul şi să înceapă o nouă 
viaţă, I.L. a hotărât să se angajeze la muncă 
peste hotare şi a contactat o agenţie, unde 
i s-a promis că-i vor găsi de lucru în Germa-
nia. Dar când a ajuns în Germania, „mun-
ca” s-a dovedit a fi  nu alta decât prostituţie 
forţată.

ce mani festările compulsive – o formă 
de comporta ment când faptele se pro-
duc fără voie, dominată fi ind de por niri 
nestăvilite. De exemplu, ele se pot porni 
să facă cumpărături, în special, haine sau 
cosmetică, chiar dacă nu au nici un ban. 
Din care cauză au mereu probleme fi nan-
ciare. Posibil, acest comportament iraţional 
şi dorinţele exagerate constituie o reacţie 
la perioada îndelungată în care s-au afl at 
fără bani, nu aveau posibilităţi să-şi cumpe-
re lucruri şi să-şi satisfacă nici cea mai mică 
plăcere. Compulsiv pare a fi  şi faptul cum 
fumează, mănâncă, beau – de cele mai 
multe ori în exces. O posibilă explicaţie este 
că trafi cul de fi inţe umane, ca situaţie cu o 
perioadă îndelungată de tratament crud, 
generează o puternică frică şi suferinţă. Şi 
chiar dacă comportamentul compulsiv în 
esenţă e autodistrugător, a-ţi urma toate 
dorinţele înseamnă, cel puţin, o eliberare 
de frică şi suferinţe emoţionale. De aceea 
şi cărţile de psihologie descriu acest com-
portament ca unul ce diminuează trăirile 
acute. 
O altă caracteristică emotivă comună vic-
timelor este mânia excesivă, chiar furia. În 
procesul tratamentului crud victima trebuie 
să-şi mobilizeze toate puterile ca să rămână 
în viaţă, să supravieţuiască psihic. De-aceea 
foarte des reacţiile emoţionale fi reşti la o ase-
menea experienţă umilitoare sunt înăbuşite, 
alungate în subconştient. Furia îndreptată 
contra asupritorilor nu-şi afl ă erupţie – ar fi  din 
cale afară de periculos chiar pentru victimă, 
de-aceea furia persistă în subconştient o 
perioadă destul de îndelungată. Trafi cul 
de fi inţe umane reprezintă o situaţie de 
continuă agresare inumană, fi zică şi sexuală. 
Încercaţi să vă închipuiţi umilirea şi violenţa 
sexuală nemiloasă, după care să ne mai 
imaginăm că acest lucru se întâmplă în per-
manenţă şi inevitabil! Este o situaţie când 
victima e total lipsită de posibilitatea de a-şi 
controla propria viaţă, când orice încercare 
de a acţiona după cum i-i voia tăinuieşte o 
primejdie, chiar de moarte. Fiecare caz de 
nesupunere sfârşeşte cu o pedeapsă crudă, 
”răzvrătiţii” pot fi  snopiţi în bătăi, zăvorâţi, 
supuşi celor mai josnice umilinţe. Mesajul 
trafi caţilor care însoţeşte asemenea acţiuni 
represive sună cam astfel: „Nici gând să 
nu vă supuneţi!”. Degrabă aceste femei 
încep a se resemna: „Pentru ce să mai în-
cerc? Oricum, toate-s în zadar”. Ceea ce 
le face să se simtă absolut neputincioase. Şi 
când aceste victime ajung în sfârşit într-un 
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În alte cazuri agresarea sexuală se manifes-
tă printr-o serie de întâmplări traumatice an-
terioare.
I.Z. a crescut într-un cătun mic, împreună cu 
un tată extrem de crud (mama i-a părăsit) 
– el o bătea sistematic, o încuia în casă şi o 
lega de gard în curte. Într-o bună zi, împreună 
cu sora mai mare, au fugit la mama, care lo-
cuia într-un oraş din vecinătate. Acolo sora 
şi-a găsit de lucru în calitate de chelneriţă. 
Când I.Z. avea 13 ani, a fost violată de un 
vizitator al discotecii, unde lucra la acea 
vreme sora mai mare. Mai mulţi ani la rând 
după aceasta I.Z. făcea tot ce-i era în puteri 
ca să fugă de acest anturaj. La 16 ani ea s-a 
căsătorit cu un tânăr şi a rămas însărcinată. 
Dar soţul a plecat de la ea, şi, ca să-şi întreţi-
nă copilul, a hotărât să practice prostituţia. 
Peste câtva timp a fost răpită (din spusele ei) 
de oarecare proxeneţi, ce au închis-o într-
un apartament, după care au impus-o să 
plece în Germania şi să lucreze acolo fără 
remunerare. Şi deşi la început ea „lucra” 
de bună voie, mai târziu, fi ind transferată 
şi exploatată contra voinţei ei, a devenit 
victimă a trafi cului de fi inţe umane. 
Violenţa sexuală în copilărie şi în adolescen ţă 
poate afecta grav dezvoltarea emoţională 
a omului, formarea personalităţii lui. Ea atacă 
direct temeiurile unei personalităţi încă 
imature, diminuează stima faţă pe propria 
persoană, o face să se simtă neajutorată, 
pierdută şi lipsită de posibilitatea de a fi  
stăpână pe propria fi inţă şi viaţă. Astfel 
apare starea de vulnerabilitate latentă – o 
probabilitate sporită de apariţie a stresului 
postraumatic, percepţiei traumatice a sine-
lui şi stărilor de limită în viitor. Nu o singură 
dată s-a constatat că una din consecinţele 
violenţei sexuale asupra copiilor este revicti-
mizarea, care dăunează grav personalităţii. 
Iar situaţia de trafi c actualizează negreşit 
toate vechile traume nevindecate. 
În multe cazuri atestăm o legătură directă în-
tre violenţa sexuală din copilărie şi compor-
tamentul sexual al omului matur – de regulă, 
acesta întreţine relaţii cu mai mulţi parteneri 
sexuali, se dedă sexului neprotejat. Sexuali-
zarea traumatică în copilărie perturbează 
dezvoltarea sexuală normală a omului. Vic-
tima începe a trata sexul ca o potenţială 
armă sau ca un mijloc de realizare a diver-
selor scopuri, cum ar fi  banii, controlul altor 
persoane. 
Victimele trafi cului de fi inţe umane adesea 
îşi afi şează sexualitatea lor în mod provo-

cator. Ele folosesc multă cosmetică, poartă 
îmbrăcăminte sumară şi fl irtează cu toţi 
bărbaţii laolaltă. Oricât de absurd ar părea, 
după atâtea fapte de violenţă sexuală 
trăite, pentru ele este foarte important, cum 
se vede, să fi e ademenitoare pentru bărbaţi. 
Posibil, acest lucru le ajută într-o măsură oa-
recare să-şi recapete un anumit sentiment 
de încredere în sine. Însă cel mai des, acesta 
este unicul mijloc cunoscut de a stabili nişte 
relaţii cu alte persoane. Sexul poate deveni 
pentru victimele violenţei sexuale un substi-
tuent al comunicării şi ataşării reale, pe care 
mai degrabă că nu l-au avut niciodată. 
De remarcat, de asemenea, că multe femei, 
care au trăit experienţa trafi cului, îşi leagă 
viaţa cu parteneri foarte violenţi, nimerind 
din nou în situaţii similare – ele devin depen-
dente, sunt supuse violenţei şi controlului. De 
ce se întâmplă aşa? Inconştient, pe ace-
ste femei le atrag situaţiile care presupun 
un potenţial risc de violenţă şi mai mare, 
situaţiile care repetă într-o măsură mai mare 
sau mai mică circumstanţe traumatice. Fe-
nomen numit adesea „acţiune obsedantă”. 
Este de fapt parte din încercările pe care 
le întreprinde cugetul în scopuri de reabili-
tare după traumă prin obţinerea diverse-
lor experienţe în situaţii similare, precum şi 
încercări de a repune lucrurile într-un regim 
absolut nou, mai sănătos. 
Traumele psihologice afectează cele mai 
importante percepţii ale omului despre sine 
şi lumea din jur. În acest context, modelul 
de concepere a lumii pe care şi l-a format 
se zdruncină şi în cele mai dese cazuri se 
ruinează, ceea ce duce la pierderea orientă-
rii şi a sensului vieţii. De-aceea nu e de mirare 
că victimele, de regulă, nu sunt capabile să-
şi planifi ce viitorul, lipsindu-le alteori închipui-
rea mentală a viitorului. Când le întrebăm 
cum îşi închipuie viitorul, ce aşteaptă de la 
el, foarte des primim răspunsuri ceţoase şi 
neclare: „Dacă cineva m-ar putea ajuta...”, 
„Nu pot hotărî singură. Cum credeţi, ce să 
fac?”, „Vreau să-mi aduc viaţa în ordine. 
Ce puteţi face pentru mine?”. Ani în şir nu 
au fost stăpâne pe viaţa lor – ele nu au luat 
decizii, nu şi-au expus gândurile, realitatea 
lor o „construiau” alţii. De-aceea când re-
vin în sfârşit la această realitate, descoperim 
adesea că şi-au pierdut capacităţile, posibi-
litatea de a-şi stăpâni interiorul. 
Aşadar, toţi indicii psihologici ai trafi cului 
de fi inţe umane enumeraţi până acum 
presupun experienţa exploatării şi a vio-
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lenţei sexuale. Ei sunt foarte răspândiţi 
şi informativi. Dar, fi reşte, nu e chiar atât 
de uşor să-i observi: pentru aceasta e ne-
voie de o pregătire specială şi înţelegerea 
mecanismelor psihologice, folosite de 
oameni pentru depăşirea întâmplărilor 
traumatice. Şi mai e nevoie de timp. Vic-
timele trafi cului trebuie să se relaxeze, să 
se simtă în siguranţă. Numai atunci putem 
aştepta că ele se vor deschide defi nitiv. 
Lucru care nu se poate întâmpla într-o oră 
la aeroport. Din care motiv nici nu suntem 
în drept să-i cerem ofi ţerului de poliţie să 
facă uz de indicii psihologici nominalizaţi 
în scopul identifi cării victimelor trafi cului de 
fi inţe umane. Evident, acesta e un dome-
niu de colaborare a psihologilor din ONG 
şi lucrătorilor poliţiei. 
Cât despre noi, suntem gata şi nerăbdători 
să împărtăşim experienţa noastră tuturor 
colegilor interesaţi, în speranţa că această 
experienţă va contribui la deschiderea ac-
cesului la asistenţa necesară pentru cei care 
au nevoie de ea.
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III. 3. Identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe umane 
prin intermediul Liniei Fierbinţi

ONG „ASTRA” printre primele a abordat problema trafi cului de fi inţe umane în Serbia. Drept scop 
al activităţii lor, fondatorii acestei organizaţii au declarat contracararea trafi cului de fi inţe umane, 
reducerea acestei forme specifi ce de violenţă prin promovarea campaniilor educaţionale şi pre-
ventive, acordarea asistenţei directe victimelor trafi cului. Una din direcţiile cele mai importante ale 
activităţii ONG „ASTRA” este şi desfăşurarea cercetărilor fenomenului trafi c de fi inţe umane, ela-
borarea recomandărilor privind organizarea combaterii acestui fenomen. Pe lângă ONG „ASTRA” 
funcţionează o Linie Fierbinte de salvare a victimelor trafi cului.

Dacă e să comparăm metodele de consul-
tare a victimelor trafi cului de fi inţe umane 
prin intermediul Liniei Fierbinţi, utilizate de 
diverse ONG-uri în scopul asistenţei persoa-
nelor trafi cate, vom vedea că ele sunt foar-
te asemănătoare, în pofi da faptului că în 
majoritatea cazurilor au fost instituite de sine 
stătător de către fi ecare organizaţie în baza 
propriei experienţe. Moment generat de fap-
tul că toate au avut a realiza obiective simila-
re în activitatea lor practică. 
Înainte de toate, toţi cei care lucrau la Linia 
Fierbinte aveau a soluţiona aceeaşi problemă 
cheie: cum să recunoşti o victimă a trafi cului 
de fi inţe umane printr-o discuţie la telefon? 
Ori, la Linia Fierbinte apelează nu numai vic-
timele trafi cului şi rudele lor, dar şi potenţiali 
migranţi, care au nevoie de consultări privind 
plecarea peste hotare.
De regulă, Liniile Fierbinţi sunt multifuncţionale, 
ele servesc nu numai ca linie de salvare pen-
tru victime (SOS-line), dar şi drept mijloc de 
prevenire a trafi cului de fi inţe umane. De 
cunoştinţele şi măiestria operatorului de la 
Linia Fierbinte, de metodologia utilizată pen-
tru identifi carea victimelor trafi cului depinde 
în mare măsură succesul activităţii întregii or-
ganizaţii privind asistenţa victimelor. Ori anu-
me Linia Fierbinte serveşte de cele mai dese 
ori drept canal principal de recepţionare de 
către ONG-uri a informaţiei despre victimele 
trafi cului.
În cele ce urmează, ţinem să împărtăşim pro-
priile practici privind principiile şi procedu-
rile de bază, elaborate şi aplicate de ONG 
„ASTRA” pentru identifi carea victimelor tra-
fi cului de fi inţe umane prin intermediul Liniei 
Fierbinţi. 
Chiar de la începutul funcţionării Liniei Fier-
binţi, colaboratorii ONG „ASTRA” s-au călăuzit 
de un şir de principii de bază privind consul-
tarea la Linia Fierbinte:

• caracterul anonim, 
• confi denţialitate şi 

Tamara Vukasovici, 
preşedintele ONG 
„ASTRA” (Serbia)

• abordarea individuală a fi ecărui caz în 
parte.

Metodele noastre de lucru cu benefi ciarii de-
pind de tipul informaţiei recepţionate. Când 
primim un apel la Linia Fierbinte, operato-
rul este obligat să aprecieze tipul informaţiei 
recepţionate:
a) apelul se referă la o presupusă victimă a tra-
fi cului de fi inţe umane sau 
b) apelul ţine de educaţie şi prevenire a trafi -
cului.
Dacă din convorbirea cu persoana care a su-
nat la Linia Fierbinte clarifi căm că este vorba 
despre o presupusă victimă, ne străduim să 
acumulăm cât mai multă informaţie. Îi adre-
săm celei care a sunat un şir de întrebări cu 
scopul de a clarifi ca dacă acest caz se referă 
la infracţiunea trafi c de fi inţe umane. Pornind 
de la defi niţia trafi c de fi inţe umane, acest lucru 
poate fi  determinat după următorii indici:
- locul afl ării presupusei victime (argumente 
despre transfer);
- e posibil să fi  avut loc o recrutare (i s-a pro-
pus sau nu loc de muncă peste hotare); 
- a avut sau nu loc operaţiunea de transmitere-
primire sau adăpostire a presupusei victime;
- există informaţii despre faptul că faţă de 
persoana dată se aplică violenţă, ameninţări 
sau alte mijloace de constrângere;
- au fost aplicate acţiuni de înşelăciune, mi-
tuire, abuz de putere sau situaţie de vulnera-
bilitate;
- gradul de limitare a libertăţii (persoana poate 
pleca liber sau este izolată şi e supravegheată 
permanent);
- i-au luat sau nu actele de identitate;
- a fost impusă să lucreze fără remunerare 
sau să dea cea mai mare parte din salariu 
stăpânului (prezenţa exploatării);
- şi altele.
Ne mai interesează de asemenea informaţii le  
despre mijloacele de recrutare şi transporta-
re a persoanei date, precum şi cu cine ea/el 
a contactat la acea perioadă. Dar convor-
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birea trebuie să decurgă foarte delicat şi în 
asemenea cazuri nu insistăm ca apelantul 
să dispună de toată informaţia referitoare la 
situaţia în care se afl ă presupusa victimă. 
Aşadar, dacă nu dispunem de sufi cientă 
informaţie privind locul afl ării persoanei, de-
spre presupusa recrutare, aplicare a violenţei 
sau exploatării, atunci acest benefi ciar este 
identifi cat drept victimă prezumată până la 
momentul când o informaţie recepţionată 
suplimentar ne va confi rma prezenţa tuturor 
indicilor trafi cului de fi inţe umane. 
Dacă dispunem de informaţie parţială sau 
completă privind metodele recrutării, locul 
afl ării, mijloacele de constrângere şi tipurile 
de exploatare a persoanei, acest benefi ciar 
este identifi cat din capul locului ca victimă a 
trafi cului de fi inţe umane şi iniţiem procedura 
de căutare şi acordare a asistenţei persoanei 
respective.
Uneori ne sună persoane care au izbutit să 
evadeze singure din situaţii de trafi c. În aceste 
cazuri identifi carea victimei trafi cului are loc 
conform aceloraşi criterii. Altminteri, pentru noi 
nu contează cât timp a trecut din momentul 
când victima a izbutit să scape din situaţia de 
violenţă şi data când a apelat la Linia Fierbinte. 
Chiar dacă acest lucru a avut loc câţiva ani în 
urmă, totuna ne străduim să ajutăm şi acestei 
persoane să-şi soluţioneze problemele sale. 
Cât priveşte sunetele din categoria celor de 
prevenire şi informare, adică apelurile per-
soanelor care preconizează să plece peste 

hotare în scop de studii, angajare la lucru, 
căsătorie ş.a.m.d., ne străduim să facem tot 
ce e posibil ca ele să dispună de informaţia 
privind posibilitatea de a migra legal şi fără 
nici un risc personal. Ne străduim să ţinem 
legătură cu ele până când nu primim confi r-
mare că, în sfârşit, călătoria peste hotare s-a 
încununat de succes, ele se afl ă în siguranţă 
în acel punct de destinaţie, despre care am 
fost informaţi din timp. 
E cazul să precizăm, că în literatura cu te-
matica identifi cării victimelor trafi cului de 
fi inţe umane mai des sunt descrise cazurile 
când poliţia este prima care vine în con-
tact cu victima, efectuează identifi carea 
preventivă şi o referă la ONG-urile specia-
lizate pentru a i se acorda asistenţă. Astfel, 
rolul principal în procesul de identifi care a 
victimelor ar aparţine poliţiei. ONG-ul doar 
confi rmă de facto această identifi care. 
Or, multe victime pe care colaboratorii or-
ganelor de drept nu au fost în stare să le 
identifi ce sau care nu au nimerit niciodată 
în vizorul lor, au fost identifi cate anume prin 
intermediul Liniei Fierbinţi ale organizaţiilor 
neguvernamentale. 
Întrucât numărul victimelor trafi cului neiden-
tifi cate rămâne, potrivit diverselor estimări, 
încă destul de mare, ar fi  necesar să ne 
conjugăm toate eforturile pentru a afl a noi 
metode de a descoperi victimele. Şi rolul Li-
nie Fierbinţi în acest context nu este de ne-
glijat.
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Făcând un sumar al prezentei ediţii temati-
ce, consacrate problemei identifi cării vic-
timelor trafi cului de fi inţe umane, se cuvine 
să precizăm că în pofi da importanţei ace-
stei activităţi pentru organizaţiile din tot si-
stemul de contracarare a trafi cului, rămân 
neclarifi cate multe aspecte teoretice ale 
temei în discuţie, precum şi aplicarea lor 
practică. 
Noţiunea „identifi carea victimelor trafi cului 
de fi inţe umane” nu are o defi niţie ofi cială, 
este interpretată diferit de specialişti şi 
reclamă o conceptualizare în continua-
re. Nu au fost determinate scopurile şi 
sar cinile identifi cării victimelor trafi cului, 
obligaţiile participanţilor la acest proces, 
precum şi locul identifi cării victimelor în 
sistemul de contracarare a trafi cului de 
persoane. La moment, este difi cil a trasa 
un hotar strict între identifi carea victimelor 
trafi cului de fi inţe umane ca atare şi ca-
lifi carea infracţiunii trafi c de fi inţe umane. 
Nu a fost încă elaborat un sistem ştiinţifi c 
argumentat de indicii pentru efectuarea 
identifi cării persoanelor trafi cate, care ar 
stabili o legătură logică între identifi care 
şi defi niţia trafi c de fi inţe umane, precum 
şi cu datele practicii şi cercetărilor socio-
logice privind problema trafi cului de fi inţe 
umane. 
Literatura referitoare la problematica 
iden tifi cării persoanelor ce au suferit de 
pe urma trafi cului abordează în temei 
problemele cu care se confruntă ţările 
de destinaţie. Noi nu am reuşit să găsim 
recomandări privind identifi carea victime-
lor trafi cului în ţările de origine. Mai mult ca 
atât, nu au fost de găsit recomandări pen-
tru ONG-uri privind identifi carea victimelor 
trafi cului, în cea mai mare parte aseme-
nea recomandări sunt destinate colabora-
torilor organelor de drept. 
Până în prezent, în Republica Moldova nu 
există o abordare unitară a identificării 
victimelor traficului pentru toţi participanţii 
la contracararea traficului de fiinţe uma-
ne. Încă nu a fost creat un mecanism 
naţional de identificare a victimelor ace-

stui fenomen. Cercetările fenomenului în 
Moldova poartă un caracter sporadic, 
nu dispunem de o bază unică a date-
lor despre victime, nu se face o analiză 
sistematică a semnelor  traficului de fiinţe 
umane, cu elaborarea recomandărilor 
corespunzătoare. 
Pentru o organizare mai efi cientă a lucrului 
de identifi care a victimelor trafi cului în repu-
blica noastră ar fi  necesar:

• a elabora o concepţie clară privind 
identifi carea victimelor trafi cului de fi inţe 
umane, bazată pe normele de drept 
naţional şi orientată spre soluţionarea 
problemelor cu care se confruntă ţara 
noastră;

• a elabora un sistem de semne (directe 
şi indirecte) pentru identifi carea persoa-
nelor ce au suferit de pe urma diverselor 
tipuri de infracţiuni de trafi c, bazat pe 
defi niţia trafi c de fi inţe umane, datele 
din practica descoperirii cazurilor de tra-
fi c, pe cercetările sociologice şi psiholo-
gice în domeniu;

• a elabora şi aproba standardele (unitare 
şi oblicatorii pentru toate structurile stata-
le şi nestatale) procedurii de identifi care 
a victimelor trafi cului de fi inţe umane;

• a dezvolta colaborarea practică dintre 
specialiştii structurilor de stat şi nestatale, 
ai căror angajaţi sunt în contact cu pre-
supusele victime ale trafi cului; 

• a pune bazele unei stricte coordonări a 
tuturor activităţilor de descoperire a vic-
timelor trafi cului;

• a pune în valoare şi dezvolta mijloace 
proactive de descoperire a victimelor 
trafi cului de fi inţe umane, a studia şi pro-
paga bunele practici din acest dome-
niu;

• a extinde sistemul de pregătire a spe-
cialiştilor, participaţi la identifi carea vic-
timelor trafi cului de fi inţe umane, şi de 
perfecţionare a cunoştinţelor acestora;

• a întreprinde măsurile de rigoare pen-
tru dezvoltarea spiritului de autoiden-
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Recomandări pentru 
acţiuni la nivel naţional

A formula indicaţii 
călăuzitoare, ce ar facilita 
identifi carea exactă şi 
tratamentul adecvat a 
victimelor trafi cului de 
fi inţe umane, bazat pe 
respectarea opiniilor şi 
demnităţii persoanelor 
respective.
Planul de acţiuni al OSCE 
cu privire la lupta cu trafi cul 
de fi inţe umane, aprobat 
prin Hotărârea nr. 557 a 
Consiliului Permanent al 
OSCEE (PC.DEC/557) din 24 
iunie 2003, , compartimentul 
V, p. 3.2.

tifi care la persoanele trafi cate, pentru 
îmbunătăţirea imaginii organelor de 
drept în societate;

• a lua măsurile necesare în vederea 
creării unui sistem de management 
informaţional şi cercetări ale situaţiei 
(fenomenului) trafi c de fi inţe umane 
din ţară, a asigura prelucrarea sis te-
matică a informaţiei, cu elaborarea de 
recomandări privind îmbunătăţirea pro-
cesului de identifi care a victimelor trafi -
cului de fi inţe umane;

• a cerceta tendinţele de evoluţie a fe-
nomenului trafi c de fi inţe umane şi a 
informa specialiştii, participanţi la identi-
fi carea victimelor trafi cului, despre even-
tualele schim bări.
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