
Traficul de fiinţe umane reprezintă recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea 
de persoane prin ameninţarea cu forţa sau prin folosirea forţei ori a unor alte mijloace de constrân- 
gere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de vulnerabilitate ori prin 
darea sau primirea de bani sau de beneficii de orice gen pentru a obţine consimţământul unei 
persoane care deţine controlul asupra altei persoane, în scopul exploatării acesteia. Exploatarea 
include obligarea persoanelor de a practica prostituţia sau alte forme de exploatare sexuală, 
muncă forţată sau servicii, sclavia sau alte practici similare sclaviei sau prelevarea de organe.  
Protocolul Naţiunilor Unite privind prevenirea, suprimarea şi pedepsirea traficului de fiinţe umane, 
în special a femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea crimei 
organizate transnaţionale (Protocolul de la Palermo), 2000

Violenţa faţă de femei reprezintă orice act de violenţă în bază de gen care rezultă în, sau poate 
rezulta în, vătămare sau suferinţă fizică, sexuală sau psihologică a femeilor, inclusiv ameninţarea 
cu astfel de acţiuni, constrângere forţată sau privaţiunea de libertate în viaţa publică sau privată. 
Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, 1993

Misiunea OSCE în Moldova 
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) este cea mai mare organizaţie 
regională de securitate din lume, incluzând 56 de state participante. Misiunea OSCE în Moldova 
a fost înfiinţată în anul 1993 pentru a asista la negocierea unei soluţii politice durabile în conflictul 
dintre Republica Moldova şi regiunea transnistreană. De asemenea, Misiunea are mandatul să ofere 
consultanţă şi expertiză în problemele privind drepturile omului şi ale minorităţilor, transformările 
democratice şi repatrierea refugiaţilor ca parte a „Dimensiunii umane”. În anul 2003 Misiunea şi-a 
extins aria de acţiune în domeniul dimensiunii umane prin activităţi de combatere a traficului de 
fiinţe umane şi promovare a egalităţii de gen.
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Programul Antitrafic 
şi Gender
Programul Antitrafic şi Gender al Misiunii are ca 
scop prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 
umane, abordarea fenomenului violenţei în 
familie şi promovarea egalităţii de gen. Misiunea 
susţine Republica Moldova în vederea sporirii 
nivelului de identificare, protecţie şi asistenţă 
acordate victimelor şi persoanelor vulnerabile. 
În acest sens, Misiunea sprijină respectarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
precum şi a principiului supremaţiei legii.

Situaţia din Moldova
Sărăcia, serviciile publice inadecvate, nivelul 
înalt al şomajului, discriminarea faţă de femei 
şi lipsa îngrijirii părinteşti sunt printre factorii 
care contribuie la faptul că Moldova e o ţară de 
origine pentru traficul de fiinţe umane. Majori-
tatea victimelor identificate sunt femei şi fete 
traficate în scop de exploatare sexuală. Peste 
90% dintre aceste victime au trăit experienţa 
violenţei în familie înainte de a fi traficate. 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să 
consultaţi pagina web a Misiunii OSCE la 
adresa www.osce.org/moldova, unde puteţi 
descărca documente oficiale ale OSCE, inclusiv 
comunicatele de presă referitoare la traficul de 
fiinţe umane şi egalitatea de gen. Informaţii, 
documente şi ştiri în domeniul antitrafic şi 
egalitatea de gen în Moldova pot 
fi accesate pe www.atnet.md.
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Coordonare
Misiunea găzduieşte Şedinţe Tehnice de 
Coordonare (ŞTC) lunare în Chişinău şi 
Şedinţe Tehnice de Coordonare în regiuni 
organizate o dată la două luni pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova. Scopul acestor şedinţe 
este de a atinge o coordonare mai bună între 
actorii din domeniul antitrafic şi de a încuraja 
schimbul continuu de informaţii privind acti- 
vităţile şi iniţiativele în acest domeniu. La ŞTC 
regionale participă autorităţile publice locale 
şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Consolidarea potenţialului naţional
Misiunea are scopul de a spori capacităţile 
guvernului şi reprezentanţilor societăţii civile în 
sfera combaterii traficului de fiinţe umane, pre-
venirea violenţei în familie, promovarea egalităţii 
de gen, precum şi protejarea şi acordarea de 
asistenţă victimelor traficului de fiinţe umane 
sau a violenţei în familie. Misiunea finanţează 
cursuri de instruire pentru judecători, procurori 
şi ofiţeri de poliţie de pe întreg teritoriul ţării. 

Misiunea oferă autorităţilor naţionale echipa-
mentul necesar, traduce şi distribuie materiale-
cheie. În plus, Misiunea facilitează participarea 
oficialilor moldoveni şi a reprezentanţilor societăţii 
civile la diferite conferinţe internaţionale.

Pagina internet a reţelei 
antitrafic şi gender
Misiunea susţine pagina internet a reţelei Antitrafic 
şi Gender www.atnet.md. Această pagină internet 
oferă informaţii, în limbile engleză, română şi rusă, 
cu privire la activităţile, ştirile şi evenimentele din 
sfera antitrafic.

Suport instituţional
Misiunea participă în calitatea de observator la 
toate şedinţele publice ale Comitetului Naţional 
pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane.

Suport legislativ
Misiunea a facilitat şi a contribuit la elaborarea 
următoarelor acte normative:

Planului Naţional de Acţiuni pentru preveni-
rea şi combaterea traficului de fiinţe umane 
(2005-2006 şi 2008-2009);
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea 
traficului de fiinţe umane (2005, în cooperare 
cu Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice 
şi Drepturile Omului, ODIHR);
Legea cu privire la asigurarea egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi (2006);
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie (2008);
Legea cu privire la protecţia victimelor şi 
martorilor (2008);
Proiectul de lege cu privire la prevenirea şi 
combaterea discriminării (încă nu a fost 
adoptată), în cooperare cu Biroul OSCE 
pentru Instituţii Democratice şi Drepturile 
Omului, ODIHR;
Amendamente la Codul Penal cu privire la 
traficul de persoane şi traficul de copii.

Susţinerea proiectelor
Misiunea colaborează cu instituţiile de stat, 
ONG-uri şi alţi prestatori de servicii sociale la 
nivel local, regional şi naţional. Misiunea susţine 
elaborarea şi implementarea proiectelor în 
următoarele domenii:

Prevenirea traficului de fiinţe umane, inclusiv 
de copii; 
Protecţia şi oferirea de asistenţă persoanelor 
vulnerabile; 
Egalitatea genurilor şi combaterea violenţei 
în familie; 
Promovarea drepturilor femeilor şi consoli-
darea păcii; 
Elaborarea politicilor de migraţie; 
Consolidarea capacităţilor actorilor în 
domeniile antitrafic şi egalitatea genurilor; 
Prevenirea şi combaterea discriminării. 

Egalitatea genurilor reprezintă lipsa discriminării în bază de gen în ceea ce priveşte asigurarea 
egalităţii de şanse, alocarea resurselor sau beneficiilor sau accesul la servicii. Altfel spus, este 
exercitarea deplină şi egală de către femei şi bărbaţi a drepturilor omului. Deosebirile între genuri 
reprezintă inegalităţile sau diferenţele în bază de gen. Glosarul Gender al OSCE, 2006

Gen (Gender) reprezintă termenul care descrie rolurile edificate în plan social pentru femei şi bărbaţi. 
Gender reprezintă o identitate însuşită care se învaţă, se schimbă în timp şi diferă substanţial de la 
o cultură la alta. Contrar, sexul identifică diferenţele biologice dintre bărbaţi şi femei. Rolurile sexuale 
sunt universale şi nu se modifică în timp sau de la o cultură la alta. Glosarul Gender OSCE, 2006
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