
Plan de acțiuni 2021-2022 cu privire la combaterea traficului de persoane
pentru Republica Moldova

Mai jos găsiți recomandările cu privire la scopuri și obiective specifice ale
Guvernului Republicii Moldova pentru a continua eforturile de combatere a
traficului de persoane în anul următor:

1. Investigarea mai viguroasă, urmărirea penală și condamnarea traficanților,
inclusiv a oficialilor complici.

2. Implementarea măsurilor de combatere a corupției în sectorul judiciar și
organele de drept, inclusiv întreprinderea măsurilor pentru protecția
anchetatorilor și procurorilor, care lucrează asupra cazurilor de trafic, de
influența externă și corupția internă.

3. Identificarea proactivă a victimelor traficului, în special a copiilor, inclusiv
prin examinarea indicatorilor de trafic în rândul populațiilor vulnerabile și a
cetățenilor care se întorc în Republica Moldova și orientarea victimelor către
structuri de îngrijire pentru a beneficia de asistență.

4. Asigurarea că victimele traficului, inclusiv copiii, nu sunt penalizate în mod
necorespunzător pentru faptele ilegale pe care traficanții le-au obligat să le
comită.

5. Scutirea tuturor victimelor traficului de cerința de a fi puși față în față cu
traficanții acuzați înainte să demareze ancheta și asigurarea că toți copiii
victime beneficiază de măsuri de protecție speciale pe durata procedurilor
judiciare.

6. Asigurarea aplicării consecvente a legislației și reglementărilor privind
protecția victimelor pe durata procedurilor judiciare și urmărirea penală a
persoanelor care falsifică probele și intimidează martorii, în conformitate cu
prevederile legii.

7. Împuternicirea autorităților să efectueze inspecții inopinate de muncă la fața
locului și inspecții anunțate, indiferent dacă primesc sau nu plângeri scrise.

8. Modificarea legislației pentru a permite autorităților să efectueze controale
ale instituțiilor atunci când au suspiciuni sau dovezi vizuale privind
implicarea muncii copiilor în întreprinderi, inclusiv munca forțată a copiilor.



9. Adoptarea și implementarea noului mecanism național de referire.

10. Creșterea eforturilor de identificare și investigare a traficului sexual online
și a exploatării copiilor.

11. Instruirea poliției, judecătorilor și procurorilor cu privire la o abordare
centrată pe victimă în cadrul investigațiilor și urmăririlor penale.

12. Formalizarea supravegherii de către autorități a agențiilor private de ocupare
a forței de muncă, inclusiv monitorizarea și penalizarea pentru orice taxe de
recrutare percepute de la candidați.

13. Elaborarea și implementarea unui plan național de acțiuni pentru anul 2021.


