
DEZVOLTAREA SISTEMULUI
DE MONITORIZARE A 

RETURNĂRILOR FORȚATE
în Republica Moldova

(FReMM)

Rezultate cheie (continuare)

5 monitori permanenți de returnare forțată desemnați în 

mod oficial de către Oficiul Avocatului Poporului. 

3 documente îndrumătoare – un Cadru de monitorizare 

a returnărilor forțate, un Îndrumar pentru monitori și, 

respectiv, un  Profil standard al monitorului de returnare 

forțată – elaborate în cadrul a 5 ateliere facilitate.

3 programe de formare – pentru monitori, pentru ofițerii 

de escortă și, respectiv, pentru formatori – puse la 

dispoziția beneficiarilor, în vederea dezvoltării de către 

aceștia în continuare a capacităților naționale.  

1 raport de bune practici – Sistemele de monitorizare a 

returnărilor forțate în UE: Comparație a sistemelor juridice, 

a părților implicate și procedurilor – elaborat și prezentat 

beneficiarilor. 

1 text de Acord privind monitorizarea returnărilor forțate 

– stipulând aspecte privind coordonarea și schimbul de 

informații între actorii relevanți – facilitat și propus pentru 

considerare.
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Aspecte de fond

Operațiunile de returnare forțată trebuie să se desfășoare 

într-un mod uman, cu respectarea demnității persoanelor 

returnate și în deplină conformitate cu drepturile omului. 

Statele sunt principalele entități responsabile să se asigure 

că autoritățile publice respectă și garantează drepturile 

omului. Acestea au datoria de a institui mecanisme de 

prevenire a încălcărilor drepturilor omului și de a asigura 

în mod proactiv protecția acestora.

În cadrul returnărilor forțate, ofițerii de escortă care 

însoțesc persoanele returnate trebuie să asigure 

întoarcerea în siguranță a acestora, cu respectarea 

demnității lor și în conformitate cu cadrul juridic relevant. 

În sprijinul respectării efective a drepturilor omului, 

monitorii independenți de returnare forțată observă 

îndeaproape și raportează ulterior dacă returnarea a fost 

pusă în aplicare cu respectarea drepturilor omului. 

În Republica Moldova, Biroul Migrație și Azil din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne este autoritatea de stat 

care răspunde de organizarea operațiunilor de returnare 

și implementarea tehnică a acestora – atât în cazul 

operațiunilor de returnare naționale (ORN) din Moldova în 

alte țări terțe, cât și în cazul operațiunilor de returnare prin 

colectare (ORC) din statele membre ale UE în Moldova. 

Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanul) are mandatul 

de a monitoriza protecția drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale la nivel național. În plus, Biroul Migrație și 

Azil cooperează cu ONG-ul Centrul de Drept al Avocaților 

pentru acordarea de consiliere juridică migranților în 

situație neregulamentară aflați în custodie publică.

Proiectul

Obiectiv general:
Să contribuie la dezvoltarea unui sistem funcțional de 

returnare în Republica Moldova, conform drepturilor 

omului așa cum sunt acestea consacrate în legislația 

internațională, regională și națională și să protejeze 

drepturile persoanelor returnate prin monitorizarea 

independentă și transparentă a returnărilor forțate. 

Obiective specifice: 
1. Consolidarea cadrului juridic și instituțional relevant 

pentru monitorizarea returnării forțate.

2. Creșterea capacităților instituțiilor relevante de moni-

torizare a operațiunilor de returnare forțată.

3. Să contribuie la o comunicarea și cooperarea eficientă 

între instituțiile  care care pun în executare măsurile de 

returnare forțată și entitățile de monitorizare.

Beneficiari direcți: 
• Biroul Migrație și Azil 

• Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsman)

• Centrul de Drept al Avocaților

Beneficiari indirecți:
Persoanele supuse măsurii de returnare forțată în sau din 

Republica Moldova

Durata:
15 luni 

(decembrie 2020 – februarie 2022)

Buget și donator:
120.000 EUR

Finanțat de către Ministerul de Interne și Administrației 

din Republica Polonia

Rezultate cheie

13 viitori monitori naționali – atât din partea Oficiului 

Avocatului Poporului cât și a societății civile – au beneficiat 

de formare teoretică și practică privind monitorizarea 

returnării forțate.

13 ofițeri de escortă au beneficiat de instruire privind 

drepturile omului, în special cele mai expuse riscurilor în 

operațiunile de returnare forțată, precum și privind rolul și 

responsabilitățile acesora în cadrul unor astfel de operațiuni. 

8 viitori formatori naționali și-au însușit, în cadrul unui 

eveniment de formare a formatorilor,  deprinderile și 

metodologia necesare pentru a putea ține, la rândul lor, 

activități de formare a monitorilor de returnare forțată.


