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Rezumat. În ultimii ani traficul de persoane a devenit una dintre problemele primordiale în special acesta reflectându-

se în Republica Moldova. Guvernele mai multor țâri, organizații internaționale și neguvernamentale elaborează o serie de 

programe, politici și acte normative pentru a stopa acest fenomen. Cunoașterea și înțelegerea problemei traficului de ființe 

umane de către furnizorii asistenței sociale, va contribui la formarea unui plan de reabilitare a victimelor traficului de ființe 

umane. 
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Summary. In recent years, human trafficking has become one of the main problems, especially in the Republic of 

Moldova. The governments of several countries, international and non-governmental organizations are developing a series 

of programs, policies and regulations to stop this phenomenon. Knowledge and understanding the problem of human 

trafficking by social assistance providers, will contribute to the formation of a rehabilitation plan for victims of trafficking. 
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Introducere. Pentru a înțelege esența fenomenului traficului de ființe umane urmează să pornim 

de la originile acestui fenomen. 

Este necesar să menționam faptul că, conceptul de trafic nu este unul nou, fiind pentru prima dată 

utilizat în secolul al XVI-lea, în calitate de sinonim pentru comerț. Așadar, acest termen nu avea conotații 

negative. Totuși, către secolul al XVII-lea, traficul a început să fie asociat cu vânzarea ilicită şi/sau 

neloială a mărfurilor. Deci, la începuturi, noțiunea de trafic îngloba, vânzarea de droguri și arme. Către 

sec.al XIX-lea această noțiune mai includea și comerţul cu fiinţe umane tratate ca bunuri și vândute în 

sclavie. Acest comerţ „tradiţional” cu sclavi a fost scos în afara legii spre finele sec. XIX. La începutul 

sec. XX, termenul de trafic se referea, de obicei, la „comerţul de sclavi albi”,care reprezenta circulaţia în 

afara frontierelor internaţionale a femeilor şi copiilor în scopul practicării prostituţiei. Doar spre finele 

anilor 90 traficul a fost asociat cu prostituţia și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor. 

În contextul traficului de femei albe spre tarile arabe și Europa de Est în 1904, la Paris, majoritatea 

statelor din Europa au semnat o Convenţie Internaţională ce prevedea lupta cu comerţul de sclave albe.  
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Dacă la început  definiția de „trafic” presupunea traversarea hotarelor, ceva mai târziu, în 1910, un 

alt acord de colaborare a venit cu o nouă definiție, care recunoștea că traficul de femei poate avea loc și 

în cadrul hotarelor unei ţări. 

Acest fapt, a dus la elaborarea unor serii de acorduri și convenții, ce dau noi interpretări acestui 

fenomen și stabilesc noi modalități de conlucrare în vederea contracarării fenomenului.  

Iată câteva exemple: 

⎯ Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948 în art.3 prevede: „Orice ființă umană 

are dreptul la viaţă, libertate și la securitatea sa”, iar art.4 proclamă: „Nimeni nu va fi ținut în sclavie, nici 

în robie, sclavia și traficul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor”1 

⎯ Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptată la 18.12.1979 

la New-York, în Preambul menționează: „Afirmând că întărirea păcii și securității internaționale, 

diminuarea încordării internaționale, cooperarea dintre toate statele, indiferent de sistemele lor sociale 

și economice, dezarmarea generală și completă și, îndeosebi, dezarmarea nucleară sub control 

internaţional strict și eficace, afirmarea principiilor justiţiei, egalităţii și avantajului reciproc în relaţiile 

dintre ţări și înfăptuirea dreptului popoarelor aflate sub dominaţie străină și colonială și sub ocupaţie 

străină de autodeterminare și de independenţă, precum respectul suveranităţii 18 Drept material 

naţionale și al integrităţii teritoriale, vor favoriza progresul social și dezvoltarea și vor contribui, în 

consecinţă, la realizarea deplinei egalităţi între bărbaţi și femei...”.2 

⎯ Convenţia pentru reprimarea și abolirea traficului cu fiinţe umane și a exploatării prosti tuării 

altuia, încheiată la 02.12.1949, obligă statele-părţi: „1. Să adopte reglementările necesare pentru 

protejarea imigranţilor sau a emigranţilor, în special a femeilor și соpiilor, atât în locurile de sosire și 

de plecare, cât și în timpul drumului; 2. Să dea dispoziţii pentru organizarea unei propagande 

corespunzătoare care să atragă atenţia asupra pericolului acestui gen de trafic; 3. Să ia măsuri 

corespunzătoare ca să exercite o supraveghere în gări, aeroporturi, porturi maritime, în cursul călătoriei 

și în locurile publice, în vederea împiedicării traficului internaţional cu oameni în scopul prosti tuţiei; 

4. Să ia măsuri corespunzătoare, pentru ca autorităţile competente să fi e prevenite de sosirea 

persoanelor care par vinovate, complice sau victime ale acestui trafic” (art.17 din Convenţie).3 

⎯ art.3 al Protocolului pentru prevenirea, suprimarea și pedepsirea traficului de persoane, adiţional 

Convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Protocolul de la Palermo, 2000), 

 
1 Declarația asupra protecției femeilor și copiilor în perioade excepționale și de conflict armat, adoptată la Adunarea Generală 

a ONU prin Rezoluția 3318 (XXIX) din 14 decembrie 1974 // http://daccessdds.un.org 
2 Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, New-York, 1979 // Tratate internaționale. Ediție 

oficială. Vol. I. – Chișinău, 1998, p.114. 
3 Convenția pentru reprimarea și abolirea traficului cu ființe umane și a exploatării prostituării altuia, încheiată la 02.12.1949,  
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traficul de persoane reprezintă recrutarea, transportul, transferul, adăposti rea sau primirea de persoane, 

prin ameninţare de recurgere sau prin recurgere la forţă ori la alte forme de constrângere, prin răpire, 

fraudă, înșelăciune, abuz de autoritate sau de o situaţie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea 

de plăţi ori avantaje pentru a obţine consimțământul unei persoane având autoritate asupra alteia în scopul 

exploatării.1 

⎯ art.4 al Convenției Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de ființe umane2, 

expresia „trafic de ființe umane” desemnează recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea 

persoanelor, prin amenințarea cu ori prin utilizarea forței sau a altor forme de constrângere, prin răpire, 

fraudă, înșelăciune, abuz de autoritate ori de o situație de vulnerabilitate sau prin oferirea ori acceptarea 

de plăți sau de avantaje pentru obținerea consimțământului unei persoane având autoritate asupra altei 

persoane, în scopul exploatării. 

⎯ Recomandarea nr.R (2000) 11 a Comitetului de Miniștri adresată statelor membre privind 

acțiunile împotriva traficului de ființe umane în scopul exploatării sexuale conține o definiție mai îngustă 

a traficului de ființe umane din perspectiva scopului acestuia – exploatării sexuale. Astfel, traficul de 

ființe umane include procurarea de către una sau mai multe persoane fi zice sau juridice și/sau organizații 

și transportarea sau organizarea migrării – legale sau ilegale – a persoanelor, cu sau fără consimțământul 

acestora, în scopul exploatării lor sexuale, inter alia, prin metode coercitive.3 

Rezultate și discuții. În ceea ce privește definirea traficului de ființe umane precum și a conceptului 

de victimă a traficului de ființe umane potrivit legislației RM, menționăm următoarele. 

Actualul Cod penal al Republicii Moldova prevede separat infracțiunile de trafic de ființe umane 

(art.165) și trafic de copii (art.206).4 

Potrivit art.1 al legii privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane nr.241/2005 

„ trafic de fiinţe umane – recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin 

amenințare cu forţa sau prin folosirea forței ori a unor alte mijloace de constrângere, prin răpire, fraudă, 

înșelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin darea sau primirea de bani ori de 

 
1 Protocolul pentru prevenirea, suprimarea și pedepsirea traficului de persoane, adițional Convenției ONU împotriva 

criminalității transnaționale organizate (Protocolul de la Palermo, 2000) // Tratate internaționale. Ediție oficială. Vol.35. – 

Chișinău, 2006, p.399. 
2 Convenția Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de ființe umane, adoptată de Comitetul de Miniștri la 3 mai 

2005 // http://www.coe.int 
3 Recomandarea nr.R (2000) 11 a Comitetului de Miniștri adresată statelor membre privind acțiunile împotriva traficului de 

ființe umane în scopul exploatării sexuale // http://www. coe.int  
4 Codul penal al Republicii Moldova (adoptat la 18.04.2002) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129 
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beneficii de orice gen pentru a obţine consimțământul unei persoane care deţine controlul asupra unei 

alte persoane, în scopul exploatării acesteia”.1 

Concomitent, conform art.11 al aceleiași legi stipulează că: „victimă a traficului de fiinţe umane – 

persoană fizică constatată ca fiind supusă acţiunilor de trafic indicate la pct. 1)”. 

La fel, art. 111 al actului legislativ expus mai sus stabilește că „prezumată victimă a traficului de 

fiinţe umane este persoană fizică care prezintă anumite semne că ar putea fi victimă a traficului de fiinţe 

umane, dar nu a fost oficial recunoscută în calitate de victimă sau parte vătămată ori refuză să 

colaboreze cu autorităţile competente pentru a fi identificată”. 2 

În particular, pentru a putea vorbi despre reabilitarea victimelor traficului de ființe umane urmează 

să facem distincție între doi termeni de bază. Conform surselor doctrinare în domeniu, termenul de 

„reabilitare” se referă la un complex de acțiuni îndreptate spre restabilirea sănătății fizice și echilibrului 

psihic al beneficiarilor. În acest context, termenul de  „reintegrare” definește procesul de includere și 

(re)construire a relaţiilor în cadrul familiei beneficiarilor și comunități în ţara de origine; (re)integarea 

poate fi psihologică, socioeconomică, socio-politică și culturală.3 

În doctrină sunt date și alte noțiuni ale termenului victimă precum: „Noţiunea de „victimă" în 

sensul de orice persoană umană care suferă direct sau indirect consecinţele fizice, morale sau materiale 

ale unei acţiuni sau inacţiuni criminale”.4 

Statutul persoanelor vulnerabile, un șir de studii de caz, precum și cercetările efectuate de Centrul 

International „La Strada”, Organizația Internațională pentru Migraţie și Azil și alte organisme active în 

domeniu, dau în vileag mai multe aspecte ce definesc „portretul” persoanelor care sunt prinse în 

capcanele traficanților. 

Conform Ghidului „Asistența socială victimelor traficului de persoane în special femei. Îndrumar 

practic pentru asistenți sociali și psihologi”5, elaborat de Centrul Internaţional pentru Protecţia și 

Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”, profilul persoanei vulnerabile poate fi prezentat în felul 

următor:  

⎯ Categoria de vîrstă – 12 și 25 ani;  

⎯ Provenienţa – din zone sărace, urbane sau rurale;  

⎯ Provenienţa din medii sau familii în care există violență (diverse forme de abuz);  

 
1 Legea privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, nr.241-XVI din 20.10.2005 // Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2005, nr.164-167/812 
2 Ibidem 
3 Asistența socială victimelor traficului de persoane în special femei. Îndrumar practic pentru asistenți sociali și psihologi, 

2005, Chișinău 2005 
4  Bogdan T., Comportamentul uman în procesul judiciar, M.I. Serviciul editorial şi cinematografic, Bucureşti, 1983, p.93. 
5 Courtois  
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⎯ Profil social vulnerabil (orfane sau provin din familii cu un singur părinte ori având 

tutore);  

⎯ Au nivel scăzut de educaţie, lipsa profesionalizării;  

⎯ Apartenenţa la un mediu informaţional sărac; 

⎯ Lipsa experienţei de viaţă și a unui loc de muncă; 

⎯  Mame singure; 

⎯  Dependenţă financiară sau lipsa unei surse financiare stabile;  

⎯ Dorinţă aprigă de independenţă materială; 

⎯ Își asumă cu ușurinţă riscul plecării în străinătate, de care-și leagă speranţa de realizare. 

Tot din conținutului ghidului specificat supra, principalii factori de vulnerabilitate ale victemei 

traficului de ființe umane sunt: 

⎯ Proveniența sau reședința dintr-o regiune săracă; 

⎯ Influența negativă a sărăciei se manifestă prin: reducerea posibilităţilor de a-și continua 

studiile; 

⎯ micșorarea numărului locurilor de muncă;  

⎯ posibilităţi de independenţă materială reduse în raport cu familia din care provin.  

⎯ Abuzul și disfuncţionalitatea familială;  

⎯ Vulnerabilitatea tinerilor faţă de trafic crește în mediile: abuzive (tinerii sunt victimele 

abuzurilor și violenței fizice, psihice, economice, sexuale); 

⎯  Neglijența (refuzul sau incapacitatea adulților de a comunica adecvat cu copilul) ; 

⎯ Mediul abuziv;  

⎯ Nivelul de educaţie; 

⎯  Dorinţa de independenţă materială. 

În ordinea celor nominalizate, țin să accentuez afirmația doctorul în drept, criminologul Igor A. 

Ciobanu care stipulează „fapta infracțională săvârșită în cadrul fenomenului criminalității cunoaște în 

realitate un veritabil cuplu psihologic. Zis astfel, criminalul ce a săvârșit fapta, pe de o parte și victima 

crimei, pe de altă parte, formează un cuplu psihologic. Victimele adesea colaborează cu criminalii lor. 

Această colaborare poate fi: conștientă, inconștientă, subconștientă”.1 

Susțin pe deplin afirmația citată mai sus, or datorită unor factori de ordin social sau psihologici 

implementați în subconștientul victimei aceasta ajunge să stabilească un anumit raport cu traficantul. 

 
1 Igor A Ciobanu „ Criminologie” Chișinău-2013 p. 337 
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Traficantul profită de starea în care se află victima manevrând astfel cu consimțământul acesteia. De 

obicei victima este indusă în eroare asupra unor anumite circumstanțe asupra căreia aceasta își creează o 

altă viziune bazată pe spusele traficantului și care constituie în sine rezolvarea problemei cu care se 

confruntă victima la moment. 

La fel, doctorul în drept, criminologul  V. Bujor menționează „Gradul de predispoziţie a persoanei 

de a deveni victimă se numește vulnerabilitate victimală. Există speranţa că în viitorul apropiat se va 

putea calcula indicele vulnerabilităţii victimale, ceea ce înseamnă prezicerea posibilităţii ca un individ 

concret să devină victima unei anumite categorii de infracţiuni”.1 

În cazul reabilitării victimelor traficului de ființe umane considerăm că elementul decisiv este de a 

determina care este gragul de vulnerabilitate a victimei. Or, doar în baza determinării gradului de 

vulnerabilitate victimală se poate crea un plan de reabilitare a victimei. 

Procesul de reabilitare a victimei poate porni în ţara de destinaţie. Acest ajutor, ca regulă, reprezintă 

oferirea unui loc sigur (azil, centru temporar de plasament etc.) îndată după ce a fost salvată/ recuperată 

din locul exploatării.  Se mai acordă: asistenţă medicală urgentă, asistenţă juridică, asistenţă în 

documentare și perfectarea actelor de identitate necesare repatrierii, asistenţă materială, consiliere 

psihologică primară etc. Ajutorarea victimelor traficului într-o ţară străină poate avea loc atunci când 

există un mecanism bine stabilit de referinţă la nivel internaţional, care prezintă un conglomerat de 

specialiști și organizaţii competente în rezolvarea unei sarcini concrete cum ar fi , de exemplu, salvarea 

din reţeaua criminală (prin intermediul structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din ţara de 

destinaţie), eliberarea titlului de călătorie (ambasadele și consulatele Republicii Moldova în ţara de 

destinaţie), oferirea adăpostului (organizaţii neguvernamentale sau religioase), acordarea asistenţei 

medicale și consiliere psihologică (organizaţii neguvernamenetale specializate) etc. Contactul permanent 

cu partenerii din ţara de destinaţie ne permite să monitorizăm problemele curente ale victimei, să 

intervenim la timp și în măsura posibilităţilor, să planifi căm și să întreprindem acţiuni pentru reabilitarea 

și reintegrarea cu succes a victimei îndată după reîntoarcerea ei în ţara natală. 

Concluzii. În procesul de reabilitarea a victimelor traficului de ființe umane este importat de a se 

ține cont de faptul că victimele traficului de ființe umane sunt deseori suspicioase privind asistența 

acordată și răspund cu agresivitate persoanelor care încearcă să le ajute.  

În procesul reabilitării victimelor traficului de ființe umane se va tine cont de următoarele principii 

primordiale:  

⎯ Respectarea și protecţia drepturilor omului; 

 
1 Bujor Valeriu, Manole-Ţăranu Daniela, Victimologie, Chişinău, 2002, p.15-16. 
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⎯ Anonimat și confidențialitate; 

⎯ Neacuzare; 

⎯ Încurajare; 

⎯ Încredere; 

⎯ Oferirea ajutorului indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, starea materială sau psihică, 

studii, etc.; 

⎯ Umanism, colaborare cu bineficiarul și familia lui; 

⎯ Profesionalism; 

⎯ Principiile generale de lucru, obligaţiile și responsabilităţile asistenţei sociale în activitatea 

cotidiană sînt oglindite în Codul Deontologic al asistentului social și Principiilor Standard ale Drepturilor 

Omului privind Tratamentul Persoanelor Traficate; 

⎯ Siguranță; 

⎯ Consimțământul informat și alegerea.  

Asistenții sociali intervin în vederea asigurării accesului victimelor şi potențialelor victime ale 

traficului la toate tipurile de servicii – medicale, consiliere psihologică, ajutor umanitar, asigurarea 

accesului beneficiarelor către autorități, servicii publice. În baza acestor măsuri se elaborează planuri de 

reintegrare a victimelor traficului de ființe umane.  
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