
Moldova şi Ucraina 
– state de origine a migraţiei forţei de 
muncă şi a traficului de fiinţe umane

De la căderea Uniunii Sovietice, migraţia a 

devenit o strategie importantă a femeilor şi 

bărbaţilor din ambele ţări pentru a acoperi  

necesităţile primare ale familiilor lor. 

Numărul minim estimat al lucrătorilor 

migranţi din Ucraina este de două milio-

ane. În cazul Moldovei, numărul variază 

între 370.000 şi 600.000. În cele mai impor-

tante state de destinaţie, cum ar fi Federaţia Rusă, 

Turcia, Italia, Polonia, Republica Cehă, Portugalia, 

Germania şi Marea Britanie, majoritatea covâşitoare 

a migranţilor au statut nereglementat. Ei sunt plasaţi 

în sectoare ale muncii, unde acordurile neformale 

sunt o practică des utilizată, de exemplu construcţiile, 

agricultura, serviciile de deservire, restaurantele, 

serviciile de menaj şi amuzament.

În ciuda cererii de forţă de muncă ieftină şi flexibilă 

din statele de destinaţie, căile legale de migraţie 

sunt limitate. De asemenea, atât în Moldova cât 

şi în Ucraina, se înregistrează o lipsă de informaţii 

cu privire la condiţiile de muncă de peste hotare. 

Această situaţie a fost şi este exploatată de reţelele 

de contrabandişti şi traficanţi. Ei sunt cei care fac 

promisiuni privind locurile de muncă de peste ho-

tare, care în realitate fie că nu există, fie sunt altele 

decât cele promise. Patronii exploatează vulnerabili-

tatea, în special, a migranţilor cu statut nereglemen-

tat, care nu sunt conştienţi de drepturile pe care 

le au sau cărora le este frică să denunţe faptul că 

sunt exploataţi. Unii dintre ei sunt prinşi în capcana 

exploatării prin muncă forţată şi nu pot scăpa din 

cauza ameninţărilor, violenţei sau a altor metode 

de constrângere. Conform estimărilor Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii, în ţările de tranziţie, în orice 

moment, cel puţin 200.000 de victime ale traficului 

sunt exploatate.

Proiectul va fi conexat la un alt alt proiect în 

derulare al Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

”Oportunităţi de angajare şi instruire profesională, 

măsuri ale politicilor migraţionale în scopul pre-

venirii şi reducerii traficului de femei în Albania, 

Moldova şi Ucraina”. A doua fază a acestui proiect, 

finanţată de Guvernul Irlandei, va complementa 

câteva activităţi prevăzute în proiectul AENEAS. 

Activităţile vor fi coordonate cu alte organizaţii  

relevante, cum ar fi OIM şi OSCE, precum şi 

autorităţi guvernamentale naţionale, parteneri 

sociali şi organizaţii ale societăţii civile. 
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Abordarea Organizaţiei  

Internaţionale a Muncii

Organizaţia Internaţională a Muncii a fost creată în 

1919 şi a devenit în 1946 prima agenţie specializată 

a ONU. Organizaţia Internaţională a Muncii 

formulează standarde internaţionale ale muncii 

care iau forma Convenţiilor şi Recomandărilor. 

Acestea stabilesc standardele minime ale drep-

turilor de muncă, cum ar fi libertatea de asociere, 

negocierile colective, abolirea muncii forţate, 

egalitatea de oportunităţi şi tratamente şi alte 

standarde care reglementează condiţiile în diverse 

domenii ale muncii. Organizaţia asigură asistenţă 

tehnică primară în domenii precum dreptul 

şi administrarea muncii, politici ocupaţionale, 

raporturi industriale, condiţii de muncă, migraţia 

forţei de muncă, securitatea socială, statistici ale 

muncii, precum şi sănătatea şi siguranţa muncii. 

Organizaţia promovează dezvoltarea organizaţiilor 

independente ale angajatorilor şi lucrătorilor şi 

asigură servicii de instruire şi consultare pentru 

asemenea organizaţii. În cadrul sistemului ONU, 

Organizaţia Internaţională a Muncii are o structură 

tripartită unică ce include lucrători şi angajatori, 

care participă la activitatea organelor de conducere 

în calitate de parteneri egali cu guvernele.

Convenţiile Organizaţiei Internaţionale 

a Muncii relevante în domeniul preve-

nirii traficului de fiinţe umane

 Convenţia privind munca forţată sau  

obligatorie, 1930, (Nr. 29)

 Convenţia privind lucrătorii migranţi, 1975,  

(Nr. 143)

 Convenţia privind migraţia în scopul angajării, 

1949, (Nr.97)

 Convenţia privind agenţiile private de ocupare 

a forţei de muncă, 1997, (Nr.181)

 Convenţia privind cele mai grave forme ale 

muncii copilului, 1999, (Nr. 182)

Din momentul creării, 

Organizaţia Internaţională 

a Muncii, prin organele sale 

de conducere, a acordat o 

atenţie sporită drepturilor priv-

ind protecţia lucrătorilor migranţi. 

În 1998, prin adoptarea Declaraţiei cu 

privire la principiile şi drepturile fundamentale 

la locul de muncă şi documentele adiţionale, 

Organizaţia Internaţională a Muncii a accentuat 

din nou necesitatea protecţiei lucrătorilor 

migranţi împotriva încălcării drepturilor 

muncii. Unul dintre principiile fundamentale 

este libertatea faţă de orice formă de constrângere 

la locul de muncă. În 2001, în vederea implementării 

activităţilor împotriva muncii forţate şi a traficului, 

organul de conducere al Organizaţiei a creat  

Programul Special de Acţiuni pentru  

Combaterea Muncii Forţate (SAP-FL). 

SAP-FL a iniţiat noi cercetări privind dimensiunile 

muncii forţate în lume, inclusiv a traficului de fiinţe 

umane. Programul asigură suport tehnic guvernelor 

şi partenerilor sociali cu privire la legislaţii şi politici 

care au drept obiectiv eliminarea muncii forţate şi a 

traficului. De asemenea, a iniţiat o serie de activităţi 

cu privire la prevenire şi reabilitare prin programe 

de microcreditare, instruire profesională şi servicii 

publice de angajare îmbunătăţite. 

Organizaţia Internaţională a Muncii a accentuat 

importanţa instituţiilor pieţei muncii în prevenirea şi 

eradicarea traficului, precum şi necesitatea de a consoli-

da capacităţile acestora pentru o acţiune mai eficientă.

SAP-FL colaborează cu Programul cu privire la 

Migraţia Internaţională (MIGRANT) pentru 

asistarea ţărilor în procesul de formulare a politicilor 

şi legislaţiei, care să promoveze o migraţie sigură. 

Activităţile majore ale programului MIGRANT se 

axează pe protecţia lucrătorilor migranţi şi a drep-

turilor lor, promovarea integrării lucrătorilor migranţi 

în statele de destinaţie şi de origine, promovarea 

consensului internaţional în vederea gestionării 

migraţiei, consolidarea cunoştinţelor cu privire la 

migraţia internaţională.

Proiectul

Proiectul oferă o perspectivă pe termen lung 

împotriva traficului de fiinţe umane în Moldova 

şi în Ucraina prin adresarea lacunelor în imple-

mentarea curentă a Planului Naţional de Acţiuni 

împotriva Traficului de Fiinţe Umane. Proiectul 

este finanţat prin Programul Comisiei Europene de 

acordare a asistenţei financiare şi tehnice statelor 

terţe în domeniul migraţiei şi azilului (AENEAS). În 

vederea prevenirii traficului de fiinţe umane, vor fi 

implementate măsuri specifice ale pieţei muncii, 

cum ar fi consolidarea sistemului informaţional 

al pieţei muncii, instruirea inspectorilor muncii şi 

a altor autorităţi guvernamentale pentru o mai 

bună monitorizare a agenţiilor private de angajare, 

îmbunătăţirea curriculei de instruite profesională 

şi promovarea antreprenoriatului printre victimele 

traficului, suport pentru colectarea datelor cu 

privire la migraţia nereglementată şi a traficului din 

ambele state, Moldova şi Ucraina.

Rezultate scontate

 Planul Naţional de Acţiuni împotriva Traficului de 

Fiinţe Umane consolidat, politici migraţionale, 

legislaţie, acte normative mai bune

 Capacitate de a trage la răspundere pentru comi-

terea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, a 

infracţiunilor conexe, inclusiv a practicilor abuzive 

de recrutare - sporită

 Acces al potenţialilor migranţi la informaţii cu 

privire la migraţie şi la căile legale de migraţie 

– sporit

 Număr de victime referite serviciilor de asistenţă, 

inclusiv oportunităţi de compensare şi reintegrare 

social-economică – sporite

 Implicare activă a sindicatelor şi patronatelor în 

formularea de politici şi suport pentru victimele 

traficate şi potenţialii migranţi

Parteneri

ICMPD, Centrul pentru Dezvoltarea Politicilor  

Migraţionale, este o organizaţie interguvernamentală  

cu sediul la Viena cu mandat în promovarea 

politicilor migraţionale cuprinzătoare şi durabile. 

Centrul funcţionează ca mecanism de schimb de 

servicii pentru guverne şi organizaţii din regiunea 

Europeană lărgită. ICMPD are funcţii consultative 

în domeniul măsurilor de combatere a migraţiei 

nereglementate şi a traficului de fiinţe umane, 

precum şi în domeniul politicilor de gestionare a 

frontierelor, viza, reîntoarcere, readmitere şi azil.  

ICMPD va contribui, prin expertiza sa, la elaborarea 

şi implementarea Planului Naţional de Acţiuni, 

instruirea organelor de drept şi colectarea datelor. 

Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale al Ucrainei 

şi Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii 

Moldova se angajează să susţină implementarea 

proiectului în toate fazele sale.

Regiunile de implementare 

a Proiectului în Moldova

1. Chişinău

2. Bălţi

3. Cahul

Loc neformal de întâlnire 

între zilierii din sectorul 

de contrucţii şi recrutori, 

într-o suburbie a Moscovei, 

2006.

Fotograf: Crozet M

Tinere din Moldova 

angajate pe un şantier de 

construcţii, 2006.

Regiunea Podolsk, 

Moscova, 

Fotograf: Crozet M
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