
 

Planul de acțiuni de combatere a traficului de ființe umane pentru Republica 
Moldova pe perioada anilor 2022-2023 

 
Găsiți mai jos recomandări cu privire la scopurile și obiect ivele specifice pentru 
promovarea eforturilor Guvernului Republicii Moldova de combatere a t raficului 

de ființe umane în anul următor: 
 

1. Investigați, urmăriți penal și condamnați cu fermitate t raficanții,  inclusiv 
funcționarii complici.  
 

2. Eliminați urmărirea penală selectivă și trageți la răspundere funcționarii 
corupți condamnând funcționarii complici la închisoare pe termene 
semnificative și asigurați executarea reală a acestor pedepse.  

 
3. Implementați măsuri de abordare a corupției în sistemul judiciar și în 

organele de aplicare a legii.  
 

4. Identificați victimele în mod pro-activ, în special în rândul grupurilor 
vulnerabile, cum ar fi copiii plasați din instituții de stat.  
 

5. Implementați mecanisme oficiale de identificare și t rimitere a vict imelor 

pentru asistența destinată victimelor în toată țara, în special în zonele rurale. 
 

6. Asigurați beneficierea de către toate victimele identificate de asistență 
finanțată de stat, inclusiv de asistență pe termen lung, indiferent de 
participarea lor la procese judiciare, în special de sprijin pentru rein tegrare 
pe termen lung, cum ar fi educație, consiliere și angajare.  
 

7. Eliberați toate victimele de obligația de a participa personal la confruntări cu 

traficanții lor acuzați și asigurați corespunderea cu standardele internaționale 
a sălilor pentru interogări dotate special pentru copiii victime.  
 

8. Asigurați utilizarea consecventă a cadrului legislativ și normativ pentru 
protejarea victimelor în timpul procesului judiciar și urmăririi penale a 
făptașilor, care manipulează și intimidează martorii, cu toată rigoarea legii. 
 

9. Adoptați și implementați noul Mecanism Național de Referire (MNR).  

 



 

10.Abilitați autoritățile să efectueze inspecții de muncă anunțate și inopinate  la 
fața locului, indiferent dacă autoritățile primesc plângeri în formă scrisă sau  
o evaluare a riscurilor care indică o urgență sau o amenințare iminentă.  
 

11.Modificați legislația pentru ca autoritățile să inspecteze unitățile în cazurile 

în care au suspiciuni sau dovezi vizuale de implicare a în t reprinderilor în  
munca copiilor, inclusiv în munca forțată a copiilor.  
 

12.Informați corect și complet toate victimele despre asistența disponibilă la 
nivel național și local.  
 

13.Instruiți colaboratorii de poliție, judecătorii și procurorii cu privire la 
abordarea centrată pe victimă în cadrul investigației și urmăririi penale.  

 
14.Instruiți funcționarii autorităților relevante, în special asistenții sociali din  

regiunile din afara capitalei, cu privire la înțelegerea traficului și acordarea 
asistenței victimelor.  
 

15.Instituiți oficial supravegherea statutului asupra agențiilor private de ocupare 
a forței de muncă, inclusiv monitorizarea și penalizarea perceperii oricăror 
taxe de recrutare de la solicitanți.  

 
16.Realizați campanii naționale de conștientizare, care vizează grupurile de 

populație vulnerabile. 
 


