
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova

32

ACADEMIA

Introducere. Conform ultimelor date 
ale experţilor UNESCO, Organizaţiei Inter-
naţionale a Muncii, anual 1 milion de fetiţe 
sunt supuse exploatării sexuale prin forţarea 
la prostituţie [1]. Tot în acest context, Depar-
tamentul de Stat al SUA a adus la cunoştin-
ţă următoarele informaţii: anual victime ale 
traficului internaţional de persoane devin de 
la 600 până la 800 mii de oameni. Luând în 
considerare traficul de persoane în interiorul 
ţărilor, numărul victimelor poate ajunge de 
la 2 până la 4 milioane de oameni [2].

Potrivit unor evaluări în domeniu re-
alizate de OSCE, Europa Centrală şi cea de 

Est, inclusiv fosta URSS, se află pe locul doi 
în lume la capitolul trafic de persoane, după 
Asia de sud-est. Anual, această regiune furni-
zează pe piaţa mondială aproximativ 175 mii 
de femei. Reieşind din evaluările experţilor, 
venitul anual din traficul de persoane con-
stituie de la 9 până la 32 miliarde de dolari. 
Totodată, în ceea ce priveşte veniturile, acest 
fenomen ocupă a treia poziţie după traficul 
de arme şi de droguri [3, p. 25].

Unii specialişti în domeniu au consta-
tat, în urma studiilor efectuate, că în perioa-
da ultimelor patru secole de comerţ cu sclavi 
acesta nu depăşea 12 milioane de oameni şi, 
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comparând această cifră cu perioada anilor 
1970-2000, sesizăm că doar în Asia numărul 
femeilor şi copiilor vânduţi în sclavie sexuală 
a constituit circa 30 de milioane [4, p. 244; 5, 
p. 78-79].

Datele statistice oficiale cu privire la 
infracţiunile din sfera exploatării sexuale a 
femeilor şi copiilor în Republica Moldova 
pentru ultima perioadă de timp au fixat o 
creştere generală a numărului de infracţiuni 
din categoria analizată. Astfel, din informaţia 
statistică sesizăm următoarele: în anul 2017 
au fost înregistrate 201 cazuri de exploata-
re a persoanelor prin trafic de fiinţe umane, 
dintre care 60 s-au manifestat prin exploa-
tare sexuală a femeilor (67 – în 2016), şi 48 
cazuri de exploatare a copiilor, dintre care 
29 sub formă de exploatare sexuală (25 – în 
2016); 44 cazuri de acţiuni perverse (40 – în 
2016); 39 cazuri de pornografie infantilă (28 
– în 2016);  55 cazuri de proxenetism (71 – în 
2016).

Este important de menţionat faptul că 
infracţiunile din sfera exploatării sexuale a 
femeilor şi copiilor fac parte din numărul ce-
lor mai latente tipuri de criminalitate. Unele 
studii în domeniu au demonstrat că latenţa 
infracţiunilor care se încadrează în parame-
trii „comerţului cu sclavi” în scop de exploa-
tare sexuală este atât de înaltă, încât pentru 
obţinerea unei imagini relativ complete des-
pre aceste fapte penale cifrele statisticii ofi-
ciale trebuie majorate aproximativ de 11 ori 
[6, p. 187].

În contextul menţionat, mai trebuie de 
adăugat că datele oficiale nu reflectă numă-
rul real al femeilor, îndeosebi al minorilor, 
care au suferit în urma diverselor forme de 
violenţă sau abuz sexual, deoarece atentatele 
infracţionale asupra copiilor (inclusiv asupra 
celor mici) din diferite cauze nu sunt incluse 
în statistica oficială. Totodată, constatăm că 
în Republica Moldova anual creşte numărul 
victimelor care au avut de suferit în urma in-
fracţiunilor cu caracter sexual, însă o parte 

semnificativă a acestor fapte sunt calificate 
conform diferitor articole din Cap. IV al Co-
dului penal, „Infracţiuni privind viaţa sexu-
ală” (art. 171, 172, 173, 174, 175, 1751), deşi 
în multe din ele se disting clar semnele unor 
infracţiuni legate de exploatarea sexuală.

Prin urmare, trebuie să constatăm că 
datele prezentate nu corespund situaţiei 
reale şi nu permit evaluarea obiectivă a di-
mensiunilor fenomenului infracţional legat 
de exploatarea sexuală a femeilor şi copiilor. 
Oricum, relevarea mai exactă a numărului de 
fapte criminale din domeniul vizat prezintă o 
sarcină greu de realizat chiar şi pentru speci-
aliştii calificaţi.

În opinia noastră, reducerea iluzorie 
a indicatorilor absoluţi ai criminalităţii din 
sfera exploatării sexuale a femeilor şi copiilor 
este realizată, îndeosebi, prin sporirea artifi-
cială a cotei infracţiunilor latente din acest 
domeniu, fapt care nu permite evaluarea 
adecvată a criminalităţii legate de exploata-
rea sexuală ca o ameninţare socială serioasă. 
În rezultat, măsurile de contracarare a aces-
tui fenomen devin ineficiente, iar situaţia cri-
minogenă la capitolul respectiv se agravează.

În ultimii ani, aşa-numita „piaţă a ser-
viciilor sexuale” este strâns legată de schim-
barea principalelor caracteristici calitative 
ale criminalităţii din domeniul exploatării 
sexuale, fiind vorba despre transformarea 
acesteia într-o afacere criminală bine organi-
zată, cu un caracter transnaţional pronunţat.

Astfel, conform datelor OSCE, în fi-
ecare an mii de femei sunt traficate peste 
hotare, unde, în cele mai frecvente cazuri, 
sunt supuse exploatării sexuale [7]. Trebuie 
de menţionat că exploatarea femeilor şi co-
piilor în scopuri sexuale aduce criminalită-
ţii organizate venituri extrem de mari [8, p. 
28]. Ca exemplu poate fi relatată informaţia 
prezentată de către Organizaţia Internaţio-
nală pentru Migraţie (OIM) despre faptul că 
după destrămarea URSS şi a întregului Bloc 
de Est s-a declanşat un val al traficului or-
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ganizat de femei. Printre altele, există date 
cu referire la traficarea a mii de femei în Is-
rael, inclusiv din Republica Moldova – n.a., 
de către grupuri transnaţionale organizate 
ruseşti, ucrainene şi moldoveneşti sub aco-
perirea migraţiei evreieşti [9, p. 211]. Situaţii 
similare există şi până la momentul de faţă, 
structurile criminale organizate continuând 
să-şi extindă activitatea criminală legată de 
exploatarea sexuală în funcţie de solicitările 
existente pe piaţa serviciilor sexuale din di-
ferite ţări. 

În conformitate cu normele internaţio-
nale, exploatarea sexuală reprezintă unul din 
scopurile principale ale traficului de persoa-
ne. De-a lungul secolelor şi până în prezent 
cel mai puternic factor care generează  pros-
perarea comerţului cu sclavi a fost şi rămâne 
a fi prostituţia, care permite exploatatorilor 
de ,,sclave sexuale” obţinerea stabilă a unor 
venituri suplimentare. Prin aceasta se explică 
situaţia că în multe state comerţul cu sclavi 
se asocia cu prostituţia, precum şi faptul că 
sistemele actuale ale traficului de persoane 
sunt strict orientate spre menţinerea prosti-
tuţiei şi a altor forme de exploatare sexuală.

În sens criminologic, astfel de fenome-
ne precum prostituţia, practicarea căreia este 
sancţionată de legislaţia contravenţională a 
Republicii Moldova, constituie de multe ori 
o premisă indispensabilă pentru comiterea 
infracţiunilor analizate, întrucât limita din-
tre prostituţia pedepsită contravenţional şi 
infracţiunile legate de exploatarea sexuală 
este convenţională în majoritatea cazurilor 
şi, practic, exclude posibilitatea practicării 
acestei meserii în mod individual.

Conform statisticii oficiale, anual se 
înregistrează circa 500 cazuri de practicare 
a prostituţiei pe teritoriul Republicii Moldo-
va, dintre care aproximativ 75% sunt comise 
în mun. Chişinău. Mai grave sunt cazurile 
de proxenetism, îndeosebi atunci când sunt 
comise de către diferite structuri criminale 
organizate. Dacă analizăm datele statistice la 

compartimentul respectiv, constatăm că în-
cepând cu anul 2013 şi până în 2017 acest 
gen de infracţiuni a avut o creştere dinamică 
constantă, cota maximă a acestora fiind atin-
să în anul 2016 (71 infracţiuni înregistrate).

Potrivit investigaţiilor unor autori, 
care au evaluat sub aspect economic venitu-
rile obţinute pe piaţa serviciilor sexuale (cu 
referire la prostituţie) în limita produsului 
intern brut (PIB) din diferite ţări, sesizăm 
următorul fapt: în Rusia acestea au consti-
tuit 0,2% din PIB (aproximativ 0,6 miliarde 
de dolari SUA); în Italia – 0,1%; în Olanda 
– 0,1%; în Marea Britanie – 0,2%; în Cehia 
– 0,3%. În ceea ce priveşte unele ţări din Sud-
estul Asiei (Indonezia, Malaiezia, Filipine şi 
Tailanda), aceşti indicatori de venituri sunt 
mult mai mari – de la 2 până la 14% [10, p. 
36-37]. În Republica Moldova astfel de studii 
nu au fost efectuate, însă reieşind din faptul 
că multe femei sunt traficate peste hotarele 
ţării în scop de exploatare sexuală şi luând 
în considerare aspectul latent destul de ac-
centuat al acestui fenomen, este foarte dificil 
de a evalua, chiar şi cu aproximaţie, volumul 
unor asemenea venituri tenebre şi raportarea 
lor la PIB-ul ţării.

Prin urmare, cele relatate ne determină 
să atenţionăm faptul că intensificarea ten-
dinţelor negative ale criminalităţii din sfera 
exploatării sexuale a femeilor şi copiilor ate-
stăprezenţa unor schimbări patologice seri-
oase la nivelul întregii societăţi.

Rezultatele sondajului realizat cu ex-
perţii în domeniu, angajaţi ai structurilor po-
liţieneşti, au arătat următoarele: 58,7% din-
tre ei au indicat asupra actualităţii problemei 
exploatării sexuale a femeilor şi copiilor în 
virtutea răspândirii largi a acestui fenomen; 
34,6% din experţi au indicat că exploatarea 
sexuală a femeilor şi copiilor constituie unul 
dintre cele mai dinamice şi dezvoltate tipuri 
de criminalitate în Republica Moldova; doar 
5,2% au menţionat că aceste infracţiunii sunt 
motive tematice curente puse în discuţie de 
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jurnalişti, în realitate astfel de fapte fiind 
unice; ceilalţi, 1,5%, s-au abţinut de la careva 
aprecieri în privinţa fenomenului investigat.

Regula neformală existentă în lumea 
contemporană cu privire la evaluarea nive-
lului de dezvoltare a societăţii prin prisma 
aprecierii gradului de protecţie a celor mai 
vulnerabile categorii ale populaţiei – bătrâni, 
femei şi copii, permite să concluzionăm că în 
ultimii ani anume aceste categorii de persoa-
ne se caracterizează printr-un grad sporit de 
victimitate. În cele din urmă, femeile şi copiii 
devin cel mai frecvent victime ale celor mai 
dure şi cinice forme de încălcare a drepturi-
lor omului.

Înainte de a prezenta detaliat rezultate-
le prezentului studiu criminologic, vom pre-
ciza care fapte social periculoase le atribuim 
la categoria infracţiunilor din sfera exploată-
rii sexuale: traficul de fiinţe umane în scop de 
exploatare sexuală (art. 165CP), traficul de 
copii în scopul exploatării sexuale, comerci-
ale şi necomerciale, implicării în prostituţie 
sau în industria pornografică (art. 206 alin. 
1, lit. (a) CP), pornografia infantilă (art. 2081 

CP), recurgerea la prostituţia practicată de 
un copil (art. 2082 CP), proxenetismul (art. 
220 CP). 

De asemenea, tangenţial s-au făcut 
anumite referiri la infracţiunile conexe să-
vârşite împotriva victimelor exploatării se-
xuale, inclusiv împotriva minorilor: violul 
(art. 171 CP), acţiunile violente cu caracter 
sexual (art. 172 CP), hărţuirea sexuală (art. 
173 CP), raportul sexual cu o persoană care 
nu a împlinit vârsta de 16 ani (art. 174 CP), 
acţiuni perverse (art. 175 CP) ademenirea 
minorului în scopuri sexuale (art. 1751 CP). 
De regulă, aceste fapte infracţionale tot mai 
des sunt comise împotriva victimelor exploa-
tării sexuale atât de către infractori în scopul 
reprimării voinţei persoanei şi constrângerii 
acesteia la prostituţie, cât şi de către ,,clienţi” 
– utilizatori ai serviciilor sexuale.

În urma analizei materialelor statis-

tice şi a cauzelor penale cu privire la infrac-
ţiunile prevăzute de articolele 165, 206, 2081, 
2082, 220 CP RM constatăm faptul că 83,0% 
din totalul respectivei categorii de infracţiuni 
identificate şi înregistrate au fost săvârşite în 
localităţi urbane, iar 17,0% în localităţi rurale. 

Totodată, peste 40,0% din aceste in-
fracţiuni au fost comise în circumstanţe 
agravante (de către un grup de persoane, 
de un grup criminal organizat sau de o or-
ganizaţie criminală, asupra a două sau mai 
multor persoane, cu aplicarea violenţei peri-
culoase pentru viaţa, sănătatea fizică sau psi-
hică a persoanei, asupra minorilor, inclusiv 
asupra copiilor care nu au împlinit vârsta de 
14 ani, cu folosirea situaţiei de serviciu etc.).

Abordând diferenţiat problema exa-
minată, datele faptice cu referire la anumi-
te componenţe de infracţiuni s-au dovedit a 
fi diferite. Astfel, în cazul traficului de fiinţe 
umane comis în scopul exploatării sexuale 
(art. 165 CP), numărul infracţiunilor săvâr-
şite în circumstanţe agravante atinge cota 
de 65,4%; în cazul proxenetismului (art. 220 
CP) ponderea acţiunilor calificate este în li-
mitele de 70-80%. 

Prezintă interes şi analiza datelor cu 
privire la implicarea minorilor în „indus-
tria pornografică”. În acest sens, trebuie de 
menţionat că până în anul 2012, când Codul 
penal a fost completat cu art. 2081, „Porno-
grafia infantilă”, faptele legate de pornogra-
fie unde erau implicaţi minorii se calificau 
ca acţiuni perverse în baza art. 175 CP. Prin 
urmare, dacă în anul 2013 au fost identifi-
cate 13 infracţiuni de pornografie infantilă, 
atunci în anul 2017 statistica oficială opera 
cu 39 de astfel de cazuri. De asemenea, trebu-
ie de menţionat că, în urma analizei situaţiei 
criminogene la capitolul implicării minorilor 
în scene pornografice, se constată că aproxi-
mativ în 70% din cazuri acestea au fost co-
mise în circumstanţe calificate, de cele mai 
multe ori de către două şi mai multe persoa-
ne sau chiar de către unele grupări criminale 
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organizate. În acelaşi timp, aceste categorii 
de infracţiuni, reieşind din specificul psihofi-
ziologic al persoanelor victimizate, se carac-
terizează printr-un nivel înalt de latenţă, din 
care considerente o bună parte din respec-
tivele fapte nu sunt reflectate în informaţia 
statistică.

Datele obţinute în urma elucidării 
unor aspecte destul de negative ale infracţi-
unilor legate de pornografia infantilă reflectă 
nu doar tendinţele nefavorabile ale acestui 
gen de criminalitate, dar demonstrează şi si-
tuaţia deosebit de periculoasă care influen-
ţează distructiv asupra genofondului nostru, 
prezentând un pericol real chiar şi pentru se-
curitatea naţională a ţării. 

 Cercetând problema exploatării sexua-
le a femeilor şi minorilor sub aspect crimino-
logic, este necesar de remarcat că, în esenţă, 
aceasta este constituită dintr-un complex de 
infracţiuni, derulat într-un anumit proces, în 
decursul căruia infractorii, intenţionând să 
realizeze scopul exploatării sexuale, comit şi 
alte fapte penale ce prezintă un pericol soci-
al sporit: răpirea persoanei, privarea ilegală 
de libertate, tortura, tratamentul inuman sau 
degradant, vătămarea intenţionată a integri-
tăţii corporale sau a sănătăţii, violul, acţiuni 
violente cu caracter sexual, hărţuirea sexuală, 
raportul sexual cu persoane care nu au atins 
vârsta de şaisprezece ani, acţiuni perverse 
etc. Evident că, cu cât mai dificil este acest 
proces, cu atât mai mult se impune  activita-
tea organizată în grup pentru sporirea efica-
cităţii acţiunilor infracţionale. În acest sens, 
practica demonstrează că ponderea respecti-
velor infracţiuni comise în grup oscilează de 
la 30% până la 55%, iar în unele cazuri cota 
acestora poate atinge 75%. 

În calitate de exemplu la cele expuse 
mai sus prezentăm următorul material din 
arhiva practicii judiciare cu privire la acţiu-
nile de exploatare sexuală a unui grup crimi-
nal organizat.

C.A. a fost învinuit de comiterea infrac-

ţiunilor prevăzute de art. 171 alin. 2 lit. b) şi 
c),  art. 1661, alin. 4 lit. b) şi c), art. 206 alin. 3 
lit. d) şi art. 220 alin. 3 CP al RM, în următoa-
rele circumstanţe. Împreună cu C.M., K.T., 
M.T., B.V., Ț.V., P.V., R.P., M.I., O.S. şi alte 
persoane neidentificate de organul de urmă-
rire penală, C.A. a organizat traficul de copii 
şi a implicat în practicarea prostituţiei 17 fe-
mei, printre care şi minore. Astfel, acţionând 
în cadrul grupului criminal organizat şi divi-
zând în prealabil rolurile, aceştia identificau 
potenţialele prostituate, le determinau să se 
prostitueze şi le transportau ulterior în sa-
une, apartamente sau alte locuri amenajate 
din timp în perimetrul mun. Chişinău, unde 
le puneau la dispoziţia diferitor clienţi contra 
anumitor sume de bani. În cazul în care vic-
timele refuzau să se prostitueze, erau bătute, 
torturate, violate etc. Tot la indicaţia şi sub 
îndrumarea lui C.A., membrii respectivului 
grup criminal organizat le-au transportat 
în or. Timişoara, România, pe L.H., E.D. şi 
M.C., unde C.A. avea o reţea clandestină de 
practicare a prostituţiei şi unde persoanele 
transportate au fost puse la dispoziţia mai 
multor clienţi pentru a întreţine relaţii sexu-
ale [11]. Situaţii similare pot fi evidenţiate şi 
în cadrul altor dosare penale [12; 13].   

Ținând cont de faptul că traficul de 
fiinţe umane în scopul exploatării sexuale 
întruchipează atât forme neorganizate (acti-
vitate infracţională individuale), cât şi forme 
organizate de manifestare (activitate crimi-
nală în grup desfăşurată la nivel interstatal 
sau transnaţional), subliniem că, de regulă, 
„preţul” victimei depinde de complexitatea 
pregătirii şi săvârşirii infracţiunii. Atât în 
materialele practicii judiciare, cât şi în surse-
le mass-media pot fi întâlnite informaţii des-
pre vânzarea copiilor de către mama (uneori 
de către ambii părinţi) care consuma alcool 
sau se droga, fiind indiferentă de faptul că în 
aceste împrejurări copilul ar putea fi exploa-
tat sexual sau ar putea deveni donator de or-
gane pentru transplant. 
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În realitate, un preţ ridicat pentru po-
tenţialele victime ale exploatării sexuale îl 
pun infractorii, implicaţi „profesional” în 
acest gen de activitate. În calitate de exem-
plu poate fi folosit următorul caz din prac-
tica judiciară naţională. Membrii unui grup 
criminal constituit din cinci persoane, care 
aveau legături infracţionale cu grupări crimi-
nale din Rusia, Grecia, Italia şi Turcia, prac-
ticau traficul de femei originare din Republi-
ca Moldova pentru exploatarea sexuală a lor 
în afara ţării, obţinând în rezultat venituri de 
aproximativ un milion de lei [14]. 

În ultimii ani s-a intensificat numărul 
infracţiunilor legate de pornografia infantilă. 
În acest sens, este important de menţionat că 
anterior activităţile de pregătire (recrutarea 
minorilor, pregătirea speluncii, înregistrarea 
foto şi video etc.), urmate ulterior de schim-
bul şi comercializarea „producţiei” finite, 
aveau loc pe teritoriul unei singure ţări. În 
ultima perioadă de timp, datorită posibilită-
ţilor tehnice care permit folosirea maximală 
a reţelelor internet, infractorii au reuşit să 
se extindă cu asemenea gen de activitate in-
fracţională la nivel internaţional, fapt care le 
permite să obţină venituri colosale din vân-
zările producţiei cu conţinut pornografic. 
De asemenea, aceasta influenţează şi asupra 
reducerii preţului materialelor pornografice 
pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi 
comercializarea lor la un tarif avantajos par-
tenerilor şi clienţilor străini.

Este evident că caracteristicile menţi-
onate ce se referă la activitatea infracţiona-
lă din sfera exploatării sexuale a femeilor şi 
copiilor, inclusiv caracterul complex al aces-
teia, creează o serie de dificultăţi în activita-
tea angajaţilor organelor de resort legate de 
identificarea, reţinerea şi tragerea la răspun-
dere penală a tuturor persoanelor implicate 
în astfel de reţele criminale. Totodată, la cele 
menţionate mai trebuie de adăugat că infrac-
torii din aşa numita „industrie a sexului” au 
un grad ridicat de influenţă asupra diferitor 

funcţionari ai organelor de drept şi ai altor 
structuri ale puterii prin prisma coruperii 
lor, iar uneori profesionalismul slab dezvol-
tat şi îndeplinirea neconştiincioasă a obliga-
ţiunilor de serviciu de către persoanele res-
ponsabile împiedică  procesul de prevenire 
şi combatere eficientă a respectivului gen de 
criminalitate.

Cu referire la nivelul coruptibilităţii în 
cazurile legate de exploatare sexuală, mai ales 
prin prisma traficului de fiinţe umane, De-
partamentul de Stat al SUA privind traficul 
de persoane menţionează în raportul său din 
2017 următoarele: „Corupţia omniprezentă, 
în special în cadrul organelor de aplicare a 
legii şi al sistemului judiciar, a împiedicat 
urmărirea penală (pedepsirea) şi a influen-
ţat rezultatele dosarelor, inclusiv în cazurile 
împotriva oficialilor complici. Eforturile or-
ganelor de aplicare a legii au fost împiedica-
te prin obstacolele juridice şi organizatorice 
agravate, inclusiv a schimbărilor în cadrul 
organului naţional de investigaţii anti-trafic. 
Autorităţile au identificat şi au asistat mai 
puţine victime, iar victimele au continuat 
să sufere de intimidări din partea traficanţi-
lor. Deşi a crescut numărul condamnărilor, 
investigaţiile şi cazurile expediate în judecată 
au scăzut. Prin urmare, Moldova a fost retro-
gradată la Tier 2 Watch List...” [15]. 

Toate acestea se reflectă negativ asupra 
faptului că cele mai grave forme organizate 
de exploatare sexuală a femeilor şi copiilor, 
îndeosebi traficul de fiinţe umane în scop 
de exploatare sexuală şi implicarea minori-
lor în „industria pornografică”, rămân fără 
reacţie corespunzătoare din partea organe-
lor abilitate ale statului. În libertate rămân 
multe persoane care au comis astfel de in-
fracţiuni, nefiind identificate şi trase la răs-
pundere. Prin urmare, aceasta influenţează 
asupra aprecierii juridico-penale a unei anu-
mite fapte prejudiciabile: în unele cazuri, in-
stanţele de judecată nu califică infracţiunea 
ca fiind comisă de un grup de persoane cu 
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înţelegere prealabilă sau de un grup criminal 
organizat, ceea ce reduce nemotivat terme-
nul pedepsei aplicat persoanelor condamna-
te etc. Iar cel mai important este că membrii 
acestor grupări infracţionale, rămânând de 
multe ori nepedepsiţi, au posibilitatea de a 
continua activitatea criminală. 

Mai este important de menţionat că si-
tuaţiile descrise influenţează esenţial şi asu-
pra datelor oficiale cu privire la acest gen de 
criminalitate, denaturând informaţia statisti-
că ce vizează răspândirea şi gravitatea cate-
goriei respective de infracţiuni. 

În continuare, considerăm oportun de 
a evalua succint formele organizate de ex-
ploatare sexuală a femeilor şi copiilor, care 
includ diferite etape de activitate criminală 
(cu referire la traficul de fiinţe umane în sco-
pul exploatării sexuale): recrutarea, trans-
portarea, transferul, adăpostirea, primirea, 
vânzarea-cumpărarea, în timpul realizării 
cărora sunt folosite diferite metode şi mijloa-
ce. 

Astfel, una din cele mai răspândite este 
publicarea în mass-media a anunţurilor pu-
blicitare cu privire la oferirea unui serviciu 
avantajos şi bine remunerat, inclusiv cu de-
plasarea la muncă peste hotarele ţării. În cele 
mai multe cazuri, astfel de anunţuri sunt ori-
entate spre naivitatea potenţialilor „clienţi”, 
care, de regulă, nu analizează esenţa reală a 
presupusului serviciu şi de ce pentru presta-
rea unei astfel de activităţi nu este nevoie de 
experienţă, studii etc. 

La fel de răspândite sunt şi invitaţiile la 
studii în agenţii de modeling, de participare 
la concursuri de frumuseţe, la programe de 
divertisment şi alte evenimente de elită, pen-
tru aşa numita „însoţire” a oamenilor bogaţi 
şi influenţi etc. În majoritatea cazurilor, fete-
le care nu dispun de parametri de model nu-
şi dau seama despre imposibilitatea reală de 
a asigura cu locuri de muncă un număr atât 
de mare de pretendente.

O altă metodă de implicare este agitaţia 

efectuată de fetele care s-au întors de peste 
hotare şi descriu atractiv avantajele muncii 
prestate în străinătate. Totodată, rămân a fi 
destul de populare şi alte metode, cum ar fi: 
căutarea unui „mire în străinătate” prin in-
termediul agenţiilor matrimoniale, „mirese 
prin corespondenţă” etc. 

Tipurile criminalităţii organizate în 
domeniul exploatării sexuale a femeilor şi 
minorilor, inclusiv cele cu caracter transna-
ţional (de regulă, traficul de fiinţe umane în 
scopul exploatării sexuale), sunt însoţite de 
înşelăciune şi violenţă chiar în procesul de 
transportare a viitoarelor victime către locul 
exploatării. Pentru asigurarea transportării 
reuşite a potenţialelor victime din Republica 
Moldova în străinătate, exploatatorii (trafi-
canţii de „marfă vie”) se ocupă de perfecta-
rea documentelor necesare, inclusiv de viză, 
dacă este cazul, care permite traversarea ho-
tarului, după ce documentele respective sunt 
retrase şi păstrate la aşa numiţii „vânzători”. 
Ulterior, la discreţia lor, se determină tipul 
de transportare, locul şi condiţiile de trai şi 
de  alimentare, regimul de „lucru” al viitoa-
relor „sclave sexuale” etc. Când este impo-
sibilă transportarea lor legală, infractorii re-
curg la transportarea ilegală (contrabanda cu 
„marfă vie”), care, la rândul său, poate gene-
ra în unele cazuri consecinţe destul de grave 
(de exemplu, vătămarea gravă a sănătăţii sau 
chiar provocarea decesului victimei în tim-
pul transportării lor în frigidere industriale, 
în portbagajele automobilelor etc.). Ulterior, 
victimele care au fost deja transportate sunt 
amplasate, de regulă, în apartamente închiri-
ate şi case izolate. 

În urma celor relatate mai sus, consta-
tăm că tendinţele nefavorabile ale criminali-
tăţii în domeniul exploatării sexuale a feme-
ilor şi minorilor sunt demonstrate nu doar 
de dinamica în creştere (cu unele excepţii) a 
infracţiunilor comise în ultimul deceniu, ci şi 
de schimbările calitative care s-au produs în 
structura categoriei respective de infracţiuni.                                     
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