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I. PRELIMINARII 
 

Fenomenul traficului a existat întotdeauna, dar acesta a evoluat mult de-a lungul timpului. 
Spre sfârşitul sec. al XlX-lea şi începutul sec. al XX-lea, migraţii masive de femei europene au fost 
organizate către continentul american sau Africa de Nord. Traficul de fiinţe umane către Europa era 
organizat în egală măsură. Dezvoltarea mijloacelor de comunicaţie şi dezechilibrele economice 
mondiale au internaţionalizat traficul. A existat întâi traficul de albi, apoi traficul din Sud spre Nord, 
iar acum traficul de fiinţe umane din regiunile mai defavorizate spre regiunile mai prospere (în 
special, spre Europa Occidentală), indiferent de localizarea lor geografică. Situaţia din anumite 
regiuni ale Europei şi, în special, de la sfârşitul anilor 1980 în Europa Centrală şi Orientală (odată cu 
deschiderea graniţelor, creşterea şomajului şi sărăciei, bulversarea structurilor statale şi diminuarea 
controlului) tinde să favorizeze dezvoltarea tuturor formelor de trafic şi în special a traficului de 
fiinţe umane în scopul exploatării sexuale. Traficul de fiinţe umane în diversele lui forme, inclusiv şi 
traficul de copii, prezintă infracţiuni periculoase , care duc în mod esenţial la încălcarea drepturilor 
şi libertăţilor persoanei. Profundele transformări social-economice pe care societatea le-a cunoscut 
în evoluţia sa au marcat, cum era şi firesc, în mod direct şi fenomenul traficul de persoane. 

Traficul de fiinţe umane în diversele lui forme, inclusiv şi traficul de copii, prezintă infracţiuni 
periculoase, care duc în mod esenţial la încălcarea drepturilor şi libertăţilor persoanei. Din această 
perspectivă, obiectivul prioritar al formării profesionale a judecătorilor la cercetarea şi judecarea 
cauzelor cu privire la traficul de persoane trebuie să devină aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi 
practice privind activitatea de investigaţie a acestor infracţiuni cât şi judecarea acestor cauze.  

Curriculumul la modulul „Trafic de fiinţe umane” se prezintă ca un document potrivit căruia 
viitorii judecători vor acumula cunoştinţe teoretice, dar şi cele de formare a abilităţilor tipice 
domeniului de activitate, precum şi a capacităţii de a transfera cunoştinţele teoretice şi abilităţile 
practice în situaţii nestandarde.  

Scopul cursului rezidă în realizarea obiectivelor de instruire în vederea studierii avansate, 
însuşirii aprofundate şi implementării eficiente a  cunoştinţelor teoretice  în domeniul combaterii şi 
sancţionării infracţiunilor de trafic de persoane prin aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei, 
inclusiv a cadrului legislativ internaţional. 

Totodată, obiectivele disciplinei reprezintă formarea şi dezvoltarea capacităţilor, 
competenţelor şi abilităţilor viitorilor procurori, conform standardelor naţionale şi internaţionale, 
care ulterior urmează să-şi exercite atribuţiile într-un mod profesionist, cu onestitate, în numele legii 
şi pentru binele societăţii. 

  
II. COMPETENŢE 

 
Prin studiul disciplinei audientul va obţine următoarele abilităţi: 

• interpretarea normelor juridico-penale incluse în art.art. 165, 206 Cod penal; 
• aplicarea regulilor de calificare a infracţiunii la soluţionarea cazurilor practice; 
• însuşirea metodelor practice privind detectarea, documentarea, instrumentarea şi judecarea 

cazurilor de TFU şi celor conexe; 
• delimitarea infracţiunii TFU de alte infracţiuni conexe: proxenetism (art.220 Cod penal) 

scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art.207 Cod penal), organizarea cerşetoriei (art.302 Cod 
penal), trecerea ilegală a frontierei de stat (art.362 Cod penal), organizarea migraţiei ilegale 
(art.362/1 Cod penal); 

• evaluarea corectitudinii sau incorectitudinii unor soluţii din practica judiciară; 
• utilizarea eficientă a măsurilor speciale de investigaţie şi a anchetelor speciale în cadrul 

cercetărilor infracţiunilor de TFU; 
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III. PRINCIPALELE OBIECTIVE 
 

La sfârşitul studiului disciplinei audientul va fi capabil să: 
− definească noţiunile legale utilizate în dispoziţiile art.165, art.206 Cod penal; 
− distingă infracţiunile de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii de alte infracţiuni conexe; 
− explice semnele obiective şi subiective ale faptelor incriminate în dispoziţiile art.165, art.206 

Cod penal; 
− determine soluţiile corecte pentru problemele de ordin practic vizând infracţiunile de trafic de 

fiinţe şi trafic de copii; 
− stabilească legăturile dintre normele legii penale şi normele de referinţă din actele normative 

extrapenale; 
− traducă în limbajul dreptului penal faptele ilegale de relevanţă penală, desprinse din realitatea 

socială; 
− argumenteze criteriile de delimitare dintre infracţiunile de trafic de persoane şi infracţiunile 

conexe; 
− aplice hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie în procesul de interpretare 

a noţiunilor din conţinutul dispoziţiei art.165, art.206 Cod penal; 
− organizeze într-un mod eficient procesul de studiere a componenţei de infracţiune trafic de 

fiinţe umane şi trafic de copii; 
− utilizeze metodele specifice dreptului penal în procesul de elucidare a esenţei juridice a unei 

sau altei componenţe de infracţiune; 
− propună instrumentarul teoretico-practic necesar ca suport la clarificarea naturii juridice a unei 

sau altei componenţe de infracţiune; 
− propună soluţii funcţionale pentru eficientizarea aplicării legislaţiei în domeniul contracarării 

traficului de persoane; 
− contribuie la culturalizarea juridică a beneficiarilor şi destinatarilor legislaţiei în domeniul 

contracarării traficului de persoane; 
− realizeze redactarea rechizitoriilor şi sentinţe, elaborate de procurori şi judecători în funcţie pe 

cauzele de trafic de persoane, în planul verificării corespunderii acestora cu legea penală. 
 

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI 
 

Denumirea 
disciplinei Formator Semestrul Total 

ore 
Ore 
curs 

Ore 
practice Evaluarea 

Traficul de fiinţe 
umane 

Anatolie 
Donciu III 14 4 10 colocviu 

diferenţiat 
 

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

Nr. 
d/o TEMATICA Ore  

curs 
Ore  

practice 

1.   Componenţa infracţiunilor trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. 
Delimitarea infracţiunii TFU de alte infracţiuni conexe. 2 4 

2.  
Investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii. 
Judecarea cauzelor de TFU 2 6 

 TOTAL 4 10 
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VI. UNITĂŢI TEMATICE 
 

Unităţi tematice Strategii didactice/ 
Resurse logistice 

Sugestii pentru 
lucrul individual 

Tema 1. Componenţa infracţiunilor trafic de fiinţe umane şi trafic de copii.  
Delimitarea infracţiunii TFU de alte infracţiuni conexe. 

Ore curs 
1. Noţiunea şi importanţa componenţei infracţiunilor de 

trafic de persoane; 
2. Elementele şi semnele componenţei infracţiunilor în 

cauză; 
3. Trăsăturile comune ale formelor de trafic de fiinţe 

umane şi trafic de copii cu alte infracţiuni: proxenetism 
(art.220) scoaterea ilegală a copiilor din ţară (art.207 
CP RM), organizarea cerşetoriei (art.302 CPRM), 
trecerea ilegală a frontierei de stat (art.362 CP RM), 
organizarea migraţiei ilegale (art.362/1 CP RM); 

4. delimitarea traficului de fiinţe umane de alte 
infracţiuni: 
- deosebirile dintre infracţiunile de TFU şi infracţiunea 

de proxenetism. 
Ore practice 

1. Noţiunea fenomenului traficului de persoane:  
- infracţiunea de trafic de fiinţe umane; 
- infracţiunea de trafic de copii. 

2. Caracteristica elementelor componenţei infracţiunilor 
respective. 

3. Importanţa semnelor componenţei infracţiunilor de 
trafic de fiinţe umane şi de trafic de copii; 

4. Definirea în plan comparativ a noţiunilor de recrutare, 
transportare, transfer, adăpostire sau primirea unei 
persoane în scop de exploatare. 

5. Definirea comparativă a noţiunilor de ameninţare cu 
aplicarea sau aplicarea violenţei; înşelăciune, abuz de 
poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere. 

 
Prelegere: 
Power Point,  
proiector, laptop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminare:  
Studierea şi 
analiza actelor 
normative 
naţionale şi 
internaţionale de 
specialitate.  
Tablă flipchart. 
 
 
 
 

Ore curs 
Analiza 
cadrului 
legislativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore practice 
Pregătirea 
temei pentru 
activitate 
practică. 
Dezbaterea. 

Tema 2. Investigarea cazurilor de trafic de fiinţe umane şi trafic de copii.            Judecarea 
cauzelor de TFU 

Ore curs 
1. Depistarea şi investigarea cazurilor de TFU; 
2. Probatoriul în cauzele TFU; 
3. Audierea victimelor şi proceduri speciale; 
4. Aprecierea declaraţiilor victimelor în cadrul 

probatoriului; 
5. Protecţia victimelor traficului de fiinţe umane. 
6. Punerea pe rol a cauzelor de trafic de fiinţe umane şi 

trafic de copii 
7. Problemele apărute la judecarea cauzelor de trafic de 

fiinţe umane şi trafic de copii; 

 
Prelegere: 
Power Point, 
laptop, proiector. 
 
 
 
 
 
 
 

Ore curs 
Analiza 
cadrului 
legislativ cu 
prevedderile 
Codului penal 
privind 
subiecţii 
infracţiunilor 
respective. 
Brainstorming. 
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8. Respectarea drepturilor victimei la judecarea cauzelor 
TFU 

9. Aplicarea pedepselor penale pentru infracţiuni de TFU 
Ore practice 

1.Metodele de depistare şi investigare. 
2.Tactici de audieri a victimei: 

- formularea întrebărilor specifice pentru audierea 
victimei. 

3.Aprecierea declaraţiilor victimei TFU în coraport cu 
celelalte probe. 

4.Mecanismele legale de protecţie a victimei. 
5.Partea pregătitoare a judecării. Punerea pe rol a 

cauzelor penale de TFU. 
6.Importanţa şedinţei preliminare în organizarea 

operativă a judecării cauzelor de TFU. 
7.Problemele care apar la judecarea cauzelor TFU şi 

modul de soluţionare a lor. 
8.Metodologia individualizării şi aplicării pedepselor 

pentru infracţiune de TFU. Restricţii la aplicarea unor 
categorii de pedeapsă. 

 
 
 
 
Seminare:  
Analiza cadrului 
legislativ, datelor 
statistice. 
Studiu de caz. 
Soluţionarea 
speţelor. 
Tablă flipchart. 
 

 
 
 

Ore practice 
Întocmirea 
referatelor. 
Studierea 
practicii 
întocmirii unor 
proiecte de 
acte relevante. 
Dezbatere. 
Expunere 
argumentativă 

 
VII. EVALUAREA 

 
Evaluarea continuă se va realiza prin: 

− participarea audienţilor în cadrul seminarelor; 
− realizarea activităţilor individuale şi/sau în grup; 
− răspunsuri orale, participare la dezbateri/studii de caz; 
− perfectarea şi/sau redactarea unor acte în baza temelor studiate; 
− susţinerea unei testări obligatorii care va conţine sarcini cu obiective de măsurare a 

cunoştinţelor, capacităţilor şi competenţelor/aptitudinilor profesionale; 
− elaborarea şi susţinerea referatelor pe probleme concrete. 

Evaluarea finală se va efectua sub forma unui colocviu diferenţiat, în bază de test, care va 
conţine întrebări teoretice şi practice în domeniul cercetării şi judecării infracţiunilor de trafic de 
persoane. 
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