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2020 Constatări privind cele mai grave forme de exploatare prin
muncă a copiilor
Moldova
În 2020, Moldova a înregistrat un progres minim în eforturile pentru eliminarea celor mai grave forme
de exploatare prin muncă a copiilor. În luna ianuarie 2021, Parlamentul a adoptat Legea Nr. 191 care a
inversat modificările prin care responsabilitatea pentru protecția muncii și pentru inspecțiile în domeniul
sănătății fusese delegată unui număr de zece agenții mai mici și a restabilit această responsabilitate în
sarcina Inspectoratului de Stat al Muncii. Guvernul a adoptat, de asemenea, legi urmărind prevenirea
exploatării copiilor separați de părinți, de obciei ca urmare a migrației forței de muncă. Cu toate acestea,
în ciuda noilor inițiative pentru abordarea cazurilor de exploatare prin muncă a copiilor, Moldova
primește o evaluare de progress minim deoarece a continuat să înregistreze o regresie 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, astfel încât
inspecțiile neanunțate, inclusiv acelea care se bazează pe o plângere sau sunt făcute la cererea
organelor de poliție sau a altor organe de stat, sunt permise numai pe baza unor evaluări care să indice
un pericol iminent pentru mediu, viață, sănătate sau proprietate. Această măsură restrictivă continuă să
îngrădească semnificativ capacitatea Inspectoratului de Stat al Muncii de a efectua inspecții neanunțate.
În plus, inspecțiile sunt premise numai după ce Inspectoratul de Stat al Muncii întâi solicită și primește
documentație insuficientă de la organizația care urmează să fie inspectată sau după ce efectuează o
evaluare a riscului în urma căreia descoperă indicii rezonabile ale unei posibile încălcări a legii. Atunci
când inspecția este efectuată ca urmare a unei plângeri, inspectorii nu sunt autorizați să ia măsuri în
cazul în care constată încălcarea legii muncii întrucât astfel de încălcări nu fac parte din obiectul
plângerii. Copiii din Moldova sunt supuși celor mai grave forme de exploatare prin muncă, inlcusiv
exploatarea sexuală în scopuri comerciale, uneori ca rezultat al traficului de personae. De asemenea,
copiii sunt exploatați prin muncă în agricultură. Este necesară instruirea noilor investigatori penali, iar
organele responsabile pentru efectuarea inspecțiilor în domeniul securității muncii și al sănătății în
muncă, inlcusiv al muncilor periculoase pentru copii, nu dispun de personalul necesar pentru inspecții. În
plus, nu există programe sociale pentru combaterea traficului de copii și a exploatării copiilor prin
muncă în agricultură.
Acțiuni guvernamentale propuse pentru eliminarea exploatării prin muncă a copiilor
Pe baza rapoartelor, sunt identificate acțiuni care ar contribui la eliminarea exploatării prin muncă a
copiilor în Moldova.

Anul/anii
propus[și]

Domeniu

Acțiunea propusă

Cadrul legal

Asigurarea cadrului în care legislația muncii acoperă copii care
lucrează în sectorul informal, inclusive pe aceia care lucrează
independent.

2020

Asigurarea cadrului în care prevederile legislative privind munca
ușoară sunt suficient de clare pentru a împiedica copiii să fie
implicați în exploatarea prin muncă.

2020

Ridicarea vârstei minime pentru muncă până la vârsta încheierii
învățământului obligatoriu.

2018 – 2020

Asigurarea cadrului în care organele responsabile pentru
efectuarea inspecțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă
sunt instruite și au capacitatea de a efectua aceste inspecții în
toate sectoarele unde există situații de exploatare prin muncă a
copiilor astfel încât încălcările privind exploatarea prin muncă a
copiilor să fie identificate corect.

2018 – 2020

Consolidarea sistemului de inspecții la locul de muncă prin
eliminarea obstacolelor la efectuarea inspecțiilor pe teren și a
inspecțiilor neanunțate.

2018 – 2020

Asigurarea condițiilor în care inspectorii de muncă să fie
împuterniciți să identifice și să stabilească sancțiunile pentru
cazurile de exploatare prin muncă a copiilor, constatate în timpul
inspecției, chiar dacă inspecția nu este efectuată pe baza unei
plângeri privind exploatarea prin muncă a copiilor.

2019 – 2020

Stabilirea cu claritate a responsabilităților Unitații de Monitorizare
a Exploatării prin Muncă a Copiilor și asigurarea condițiilor
necesare pentru a‐și îndeplini mandatul.

2019 – 2020

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

2012 – 2020

Simplificarea formalităților procedurale pentru înaintarea
plângerilor privind exploatarea prin muncă a copiilor și acceptarea
plângerilor anonime.

2019 – 2020

Executare

Domeniu

Acțiunea propusă

Anul/anii
propus[și]

Publicarea informațiilor despre numărul cazurilor de încălcare a
legii privind exploatarea prin muncă a copiilor constatate în timpul
inspecțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă efectuate
de autoritățile de sector.

2019 – 2020

Asigurarea condițiilor în care investigatorii, inclusiv poliția si
investigatorii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane,
primesc instruirea necesară în legătura cu legislația și tehnicile de
investigare a celor mai grave forme de exploatare prin muncă a
copiilor, în special în legătură cu pornografia juvenilă online și cu
copiii care rămân fără supravegherea părinților.

2016 – 2020

Urmărirea penală a celor mai grave forme de exploatare prin
muncă a copiilor potrivit legilor în vigoare și asigurarea protecției
pentru victimele care comit infracțiuni ca urmare a exploatării la
care au fost supuse.

2020

Coordonare

Asigurarea condițiilor în care Consiliul Național pentru Protecția
Drepturilor Copilului se întrunește și își îndeplinește mandatul.

2019 – 2020

Politici
guvernamentale

Publicarea informațiilor despre activități întreprinse în direcția
implementării politicilor privind exploatarea prin muncă a copiilor,
inclusiv Strategia pentru protecția copilului, Planul de acțiune
pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, Priorități
de program cuprinse în Nota de țară privind strategia Moldovei și
Planul de acțiune pentru sprijinirea romilor.

2019 – 2020

Programe sociale

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

2013 – 2020

Furnizarea resurselor corespunzătoare pentru școlile din mediul
rural și din comunitățile nevoiașe, cât și organizațiilor care
furnizează servicii copiilor cu dizabilități.

2020

Intensificarea eforturilor pentru îndepartarea obstacolelor din
învățământ prin eliminarea taxelor informale pentru rechizite
școlare.

2018 – 2020
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propus[și]

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

2014 – 2020

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

2015 – 2020

