
Ministerul Muncii al SUA 

2018 Constatări privind cele mai grave forme de exploatare prin muncă a 
copiilor 
 

Moldova 
 

În 2018, Moldova a înregistrat un progres nesemnificativ în eforturile pentru eliminarea 
celor mai grave forme de exploatare prin muncă a copiilor.  Guvernul a adoptat Hotărârea 
Guvernamentală  nr. 378 prin care se acordă asistență financiară copiilor separați de părinți 
până la împlinirea vârstei de 18 ani. Inspectorii de muncă au participat, de asemenea, la 
seminare regionale privind traficul de persoane, inclusiv la seminarul privind planificarea 
reglementărilor organizat de Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Persoane, 
împreună cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.  Cu toate acestea, deși 
au fost lansate inițiative noi pentru abordarea cazurilor de exploatare prin muncă a copiilor, 
Moldova primește o evaluare de progres nesemnificativ ca urmare a înregistrării unei 
regresii în legislație și în activitate care a încetinit progresul în direcția eliminării celor mai 
grave forme de exploatare prin muncă a copiilor. În luna august 2018, guvernul a modificat 
Legea nr. 131 prin Legea nr. 179, precizând că Inspectoratul de Stat al Muncii nu are 
autoritatea legală de a efectua inspecții pe teren fără ca, în prealabil, să fi solicitat și să fi 
primit documentație insuficientă de la organizația care ar urma să fie inspectată, sau fără a 
face o evaluare a riscului care ar furniza date rezonabile privind posibilele încălcări ale legii.  
Modificările la Legea nr. 131 permit inspecții anunțate pe teren numai dacă Inspectoratul de 
Stat al Muncii dă un preaviz de cinci zile proprietarului firmei mentionând că inspecția va 
avea loc în următoarele zece zile lucrătoare.  Inspecțiile neanunțate, chiar și acelea bazate 
pe o plângere, inclusiv cele făcute la cererea organelor de implementare a legii sau ale altor 
organe de stat, sunt permise numai pe baza unei evaluari a riscului care indică un pericol 
iminent pentru mediu, viață, sănătate sau proprietate.  Inspectoratul de Stat al Muncii a 
interpretat aceste noi măsuri stringente ca reglementări care nu îi mai dau posibilitatea să 
efectueze inspecții neanunțate pe teren. Alte părți interesate susțin că inspecțiile 
neanunțate sunt totuși posibile când sunt îndeplinite anumite condiții.  În plus, în timpul 
unei inspecții, inspectorul de muncă trebuie să se concentreze numai asupra presupusei 
încălcări a legii care a fost menționată în plângere; dacă sunt constatate și alte încălcări, cum 
ar fi exploatarea prin muncă a copiilor, acestea nu pot fi luate în considerare. Copiii din 
Moldova sunt implicați în cele mai grave forme de exploatare prin muncă a copiilor, inlcusiv 
exploatarea sexuală comercială, uneori ca rezultat al traficului de persoane. De asemenea, 
copiii sunt victime ale exploatării prin muncă în agricultură.  Moldova nu are un număr 
suficient de inspectori de muncă pentru a putea acoperi corespunzător mâna de lucru. În 
plus, noii inspectori au nevoie de instruire, însă, datorită restructurării guvernmentale, în 
perioda analizată în raport nu au fost efectuate inspecții privind sănătatea și siguranța la 
locul de muncă, inclusiv exploatarea prin muncă a copiilor în condiții periculoase. 
 

Pe baza raportului, sunt sugerate acțiuni care ar putea duce la eliminarea exploatării prin 
muncă a copiilor în Moldova. 



Domeniu Acțiunea sugerată 
Termenul 
sugerat 

Cadru legal Creșterea vârstei minime pentru muncă până la nivelul de vârsta 
la care învățământul este obligatoriu. 

2018 

Executare Asigurarea cadrului în care inspectorii de muncă pot efectua 
inspecții  neanunțate pe teren. 

2018 

Creșterea numărului inspectorilor de muncă și a fondurilor 
necesare Inspectoratului de Stat al Muncii pentru a se asigura că 
furnizează inspectorilor de muncă resursele financiare necesare 
pentru inspectarea cazurilor de exploatare prin muncă a copiilor. 

2012 – 
2018 

Asigurarea inspecțiilor SSM în toate sectoarele în care sunt 
cunoscute cazuri de exploatare prin muncă a copiilor astfel încât 
încălcările privind exploatarea prin muncă a copiilor să fie 
înregistrate corect. 

2018 

Asigurarea condițiilor în care investigatorii, inclusiv  poliția și 
Centrul pentru combaterea traficului de peroane, primesc 
instruirea necesară în legătură cu legislația și tehnicile de 
investigație privind cele mai grave forme de exploatare prin 
muncă a copiilor, în special privind pornografia juvenilă pe 
Internet și copiii separați de părinți.   

2016 – 
2018 

Coordonare Asigurarea condițiilor în care Comitetul Național Director (CND) 
pentru eliminarea exploatării  prin muncă a copiilor se  întrunește 
și își îndeplinește mandatul. 

2013 – 
2018 

Asigurarea abilitării tuturor organelor implicate astfel încât să își 
poată îndeplini mandatele asumate împotriva traficului de 
persoane. 

2018 

Programe 
sociale 

Strângerea și publicarea datelor privind amploarea și natura 
exploatării prin muncă a copiilor pentru a contribui la elaborarea 
reglementărilor și programelor, inclusiv pentru regiunea 
secesionistă Transnistria. 

2013 – 
2018 

Intensificarea eforturilor pentru îndepărtarea obstacolelor din 
învățământ prin eliminarea taxelor neoficiale pentru rechizite 
școlare. 

2018 

Instituirea de programe de asistență cu obiective precise care 
elimină discriminarea și violența împotriva copiilor romi și 
promovează accesul echitabil la educație. 

2014 – 
2018 

Asigurarea sprijinului suficient pentru victimele traficului de copii 
și pentru copiii care muncesc în agricultură. 

2015 – 
2018 


