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A P R O B A T 

prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale  

nr.___/___din ____ martie 2023 

 

PLANUL DE ACȚIUNE 

de răspuns la criza refugiaților pentru anul 2023 

 

Scopul Planului de acțiuni este axat pe optimizarea interacțiunii și consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale în parteneriat cu 

organizațiile societății civile în domeniul gestionării crizei refugiaților, ceea ce va permite să răspundă mai bine la situații de urgență și incluziunea 

persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în Republica Moldova. De asemenea, dezvoltarea capacităților de prevenire, 

pregătire și răspuns, ce le va asigura persoanelor strămutate din Ucraina prestarea unor servicii de stat de calitate.  

 

Obiectivele / Acțiuni Indicatori de 

monitorizare 

Surse de finanțare Termene de 

realizare 

Autorități/instituții 

responsabile 

Parteneri 

Obiectivul general I : Consolidarea rolului de autoritate în domeniul situațiilor de urgență și excepționale 

Obiectivul specific 1.1 Fortificarea capacităților grupurilor-țintă (populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ) 

în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale 
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1.1.1 Organizarea și desfășurarea 

procesului de instruire/pregătire pentru 

reprezentanții autorităților publice 

locale, sectorului privat, asociativ în 

gestionarea situațiilor de urgență și 

excepționale 1 

Audienți din cadrul 

autorităților publice 

locale, sectorului privat 

și asociativ instruiți 

 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

Surse financiare 

externe 

 

Trimestrul 

III2 

Secţia Situații 

Excepționale Ștefan 

Vodă 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne  

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de Urgență  

Centrul Republican 

de Instruire  

OSC-urile locale 

1.1.2 Suportul autorităților publice 

locale în actualizarea planurilor pentru 

gestionarea situațiilor de urgență și 

excepționale3 

Suport consultativ în 

elaborarea planurilor 

pentru gestionarea 

situațiilor de urgență și 

excepționale acordat 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

Surse financiare 

externe 

 

 

Trimestrul IV 

Secţia Situații 

Excepționale Ștefan 

Vodă4 

Direcția 

administrație publică 

Congresul 

Autorităților Locale 

din Moldova  

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de Urgență 

                                                             
1 Hotărârea Guvernului nr. 846 din 07-12-2022 cu privire la aprobarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025 
2 Termen de realizare: Pentru fiecare acțiune din plan va fi indicată trimestrul în care va fi realizată pe deplin acțiunea. Chiar dacă conține și acțiuni recurente, formulările de tipul 

„continuu”, „permanent”, „pe parcurs” vor fi evitate, deoarece, chiar dacă o acțiune are un caracter continuu, pe parcursul unui an aceasta are o anumită recurență și finalitate, în 

urma implementării căreia se depune un anumit efort (în detrimentul altor acțiuni), în scopul obținerii unui rezultat concret.( Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la 

planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice) 
3 Hotărârea Guvernului nr. 846 din 07-12-2022 cu privire la aprobarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025 
4 Pentru fiecare acțiune se vor indica instituțiile responsabile de realizarea acestora. Prima instituție indicată va coordona implementarea acțiunii, urmată de instituțiile care contribuie 

la realizarea acesteia.( Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici 

publice) 
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autorităților publice 

locale (număr de acte 

de suport elaborate, 

număr de ședințe de 

lucru desfășurate) 

Autoritățile publice 

locale nivelu I 

Centrul Republican 

de Instruire  

OSC-urile locale 

1.1.3.Desfășurarea campaniilor de 

informare și prevenire a situațiilor 

excepționale5 

Materiale informative 

distribuite, campanii de 

informare desfășurate 

Exemple de măsuri de 

prevenire implementate  

 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

Surse financiare 

externe 

 

Trimestrul IV 
Secţia Situații 

Excepționale 

Direcția 

administrație publică 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Ministerul 

Afacerilor Interne  

Inspectoratul 

General pentru 

Situații de Urgență 

OSC-urile locale 

 

Obiectivul general II. Întărirea capacității de răspuns a administrației publice și organizațiilor societății civile la afluxul de persoane la 

frontiera de stat 

Obiectivul specific 2.1  Asigurarea cu nevoile de bază sensibile la dimensiunea de gen și donaţii financiare  

Domeniul de intervenție: Sprijin pentru cazare și protecție la fața locului 

2.1.1Asigurarea cu plasament 

temporar fără discriminări cu privire la 

cetățenie, origine etnică, religie, sex 

sau vârstă 

Numărul de 

femei/bărbați care au 

beneficiat de plasament 

temporar 

Direcția Generală 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

Surse externe de 

finanțare 

Trimestrul IV 
Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

                                                             
5 Hotărârea Guvernului nr. 846 din 07-12-2022 cu privire la aprobarea Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025 
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Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

informate în mod direct 

Gradul de satisfacție a 

persoanelor care au 

beneficiat de plasament 

temporar  

Numarul de Centre de 

plasament  acreditate 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.1.2 Acordarea suportului financiar 

destintat acoperirii cheltuielilor pentru 

serviciile comunale și achiziționarea 

materialelor/utilejelor de asigurarea a 

eficienței energetice, inclusiv 

instituțiilor medicale și educaționale  

 

 

Numărul de persoane 

asigurate cu ajutor 

financiar pentru 

serviciile comunale 

 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

Surse externe de 

finanțare 

Trimestrul I  
AO HELVETAS 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 
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Domeniul de intervenție: Securitate alimentară 

2.1.3 Oferirea de asistență alimentară 

refugiaților care trăiesc în centrele de 

cazare pentru refugiați 

Numărul de 

femei/bărbați informate 

în mod direct 

 

Numărul de 

femei/bărbați care au 

beneficiat de asistență 

alimentară 

 

Gradul de satisfacție a 

persoanelor care au 

beneficiat de asistență 

alimentară 

 

Surse externe de 

finanțare 

Trimestrul IV 
Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.1.4 Organizarea alimentației copiilor 

(clasa 1-4) din familiile refugate  care 

sunt încadrați în instituțiile de 

învățământ  

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat de asistență 

alimentară în instituțiile 

de învățământ  

Surse externe de 

finanțare 

Trimestrul IV 
Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ  

Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 
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OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.1.5 Asigurarea copiilor cu vârste  de 

până la 12 luni, ce nu pot fi alăptaţi, cu 

produse alimentare speciale, substi- 

tuenţi ai laptelui matern  

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat produse 

alimentare speciale, 

substi- tuenţi ai laptelui 

matern  

Surse externe de 

finanțare 

Trimestrul IV 
Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Sănătăţii  

OSC-urile 

internaționale și 

locale  

Domeniul de intervenție: Igienă și articole de primă necesitate 

2.1.6 Asigurarea cu produse igienico-

sanitare  

Numărul de 

femei/bărbați care au 

beneficiat produse 

igienico-sanitare 

 

Gradul de satisfacție a 

persoanelor care au 

beneficiat de produse 

igienico-sanitare 

Surse externe de 

finanțare 

Trimestrul IV 
Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 
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Protecției Sociale 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

Domeniul de intervenție: Transport și sprijinului informațional la perfectarea actelor pentru stabilirea statutului protecție temporară 

 2.1.7 Informarea cu privire la 

transportul public disponibil la 

intrarea/ieșirea în/din Republica 

Moldova 

Numărul de persoane 

informate în mod direct 

 

 

 

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

Trimestrul IV 
OSC-urile 

internaționale și 

locale 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

 

2.1.8Oferirea sprijinului informațional 

la perfectarea actelor pentru stabilirea 

statutului protecție temporară6 

Numărul de 

femei/bărbați informate 

în mod direct despre 

stabilirea statutului 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

Trimestrul IV 
Autoritățile publice 

locale nivelul I  

Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

                                                             
6 Protecția temporară va fi acordată pe o perioadă de un an începând cu data de 1 martie 2023, perioadă care poate fi prelungită cu perioade de 6 luni, dar care să nu depășească 2 ani, 

dacă motivele de protecție temporară vor persista în continuare. Datele privind beneficiarii de protecție temporară se introduc în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat 

al populației”.Hotărîrea de Guvern nr. 21 din 18.01.2023 cu privire la acordarea protecției temporare (https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2598/part/2#page=9), 

care conține în sine și Planul de măsuri privind acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina. 

https://monitorul.gov.md/ro/monitorul/view/pdf/2598/part/2#page=9
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protecție temporară 

 

 

 

alocat Protecția Familiei 

 

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul 

Afacerilor Interne  

Biroul Migrație și 

Azil 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

 

Domeniul de intervenție: Asistența financiară 

2.1.9 Informarea refugiaților  despre 

ajutoare de urgență în numerar  

 

Numărul de 

femei/bărbați informate 

în mod direct 

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

Trimestrul IV 
Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei  

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul 

Finanțelor 

OSC-urile 

internaționale și 
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locale 

Domeniul de intervenție: Asistența psihologică și schimb de experiență, sprijine reciproc 

2.1.10 Acordarea asitenței psihologice 

persoanelor strămutate din Ucraina 

Numărul de 

femei/bărbați care au 

beneficiat de asitență 

psihologică 

 

Numărul de 

femei/bărbați informate 

în mod direct 

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

Trimestrul IV 
Centrul comunitar de 

sănătate mentală 

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.1.11 Organizarea spațiilor pentru 

persoanele în vârstă, rețele de sprijin 

reciproc 

Numărul de 

femei/bărbați care au 

spații pentru persoanele 

în vârstă, rețele de 

sprijin reciproc 

 

Numărul de 

femei/bărbați informate 

în mod direct 

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

 

Trimestrul IV 
Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei  

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 
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OSC-urile 

internaționale și 

locale 

Domeniul de intervenție: Acces la informație 

2.1.12Amplificarea distribuției de 

informații, asigurându-se că 

persoanele din Ucraina au acces la 

pagini web fiabile și la resurse offline. 

Informație asigurată și 

distribuită 

 

Numărul de 

femei/bărbați informate 

în mod direct 

 

Surse externe de 

finanțare 

 

În limita bugetului 

alocat 

Trimestrul IV 
Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.1.13 Organizarea interviurilor și 

grupurilor de discuții pe rețelele 

informale – grupurile de pe Facebook, 

chat-urile pe Telegram și Viber în 

scopul soluționării problemelor și 

actualizării necesităților. 

Numărul de 

femei/bărbați care au 

participat la  interviuri 

și grupuri de discuții 

 

Numărul de 

femei/bărbați informate 

în mod direct 

 

Surse externe de 

finanțare 

 

Trimestrul IV 
Asistenul social 

comunitar  

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

OSC-urile 
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internaționale și 

locale 

Obiectivul specific 2.2 Asigurarea accesului refugiaților la serviciile de incluziune socio-economică, de sănătate, educație, juridică sensibile la 

dimensiunea de gen 

Domeniul de intervenție: Asistența medicală 

2.2.1Asigurarea accesului 

nediscriminatoriu, la serviciile de 

asistență medicală conform ordinilor 

Ministerului Sănătății și Companiei 

Naționale de Asigurări în Medicină 

(CNAM)  

Numărul de 

femei/bărbați care au 

beneficiat de asistență 

medicală 

 

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat CNAM 

 

Trimestrul IV 
Instituții medico-

sanitare publice 

locale 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Sănătății 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.2 Sprijin pentru sănătatea mintală 

și psihosocial 

Numărul de 

femei/bărbați care au 

beneficiat de sprijin 

pentru sănătatea 

mintală și psihosocial 

 

Numărul de 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat CNAM 

 

Trimestrul IV 
Instituții medico-

sanitare publice 

locale 

Centrul comunitar de 

sănătate mentală 

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Sănătății 
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femei/bărbați informate 

în mod direct 

 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.3 Asigurarea accesului la serviciile 

de sănătate sexuală și reproductivă 

Numărul de fete/femei 

care au beneficiat de la 

serviciile de sănătate 

sexuală și reproductivă  

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat CNAM 

 

Trimestrul IV 
Instituții medico-

sanitare publice 

locale 

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Sănătății 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.4 Asigurarea vaccinării la 

solicitare  

  

Numărul de 

femei/bărbați vaccinate 

Numărul de copii 

vaccinați 

 

În limita bugetului 

alocat CNAM 

 

Trimestrul IV 
Instituțiile medico-

sanitare publice 

locale 

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Sănătății 

OSC-urile 



13 

 

internaționale și 

locale 

Domeniul de intervenție: Educație, activități sportive și artistice  

2.2.5 Sprijinirea înscrierii și includerii 

copiilor refugiați în sistemul național 

de educație 

Numărul de 

femei/bărbați informate 

în mod direct 

 

În limita bugetului 

alocat 

Surse externe de 

finanțare 

 

Trimestrul IV  Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.6 Asigurarea evidenței 

săptămânale a  minorilor încadrați în 

sistemul educațional  

Număr de minori 

înregistrați în instituții 

de învățământ  

Introducerea datelor în 

registrul electronic  

În limita bugetului 

alocat 

Surse externe de 

finanțare 

 

Trimestrul IV  Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Educației 

și Cercetării 
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OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.7 Informarea beneficiarilor de 

protecție temporară, părinți / 

reprezentanți legali ai minorilor, 

despre responsabilitatea școlarizării 

obligatorii a copiilor cu vârsta de până 

la 16 ani 

Număr de activități 

desfășurate  

Numărul de 

femei/bărbați vaccinate 

informate în mod direct 

 

În limita bugetului 

alocat 

Surse externe de 

finanțare 

 

Trimestrul IV  Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul 

Afacerilor Interne  

Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.8 Asigurarea terapiei psihologice 

pentru tulburările emoționale la copii 

și adolescenți legate de contextul 

războiului din Ucraina 

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat de terapie 

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

Trimestrul IV  Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 
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Protecția Familiei 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

 

Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.9 Achiziționarea de materiale IT 

suplimentare pentru a asigura 

conectivitatea și participarea copiilor 

refugiați în procesul educațional 

Numărul de materiale 

IT achiziționate 

Numărul de copii 

(fete/băieți)  beneficiari 

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

Trimestru II 
Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.10 Organizarea spațiilor  sigure 

pentru elevei (mobilier școlar, 

materiale educaționale) 

Numărul de copii 

(fete/băieți)  beneficiari 

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

Trimestru II 
AO Ave Copii  

Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 
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Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.11 Organizarea activităților pentru 

copii de vârstă prescolară (Popeasca 3-

6 ani) 

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat de activități 

 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

Trimestrul IV  Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.12 Organizarea cursurilor de 

studiere a limbilor (româna, engleza) 

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat de cursuri de 

studiere a limbilor 

În limita bugetului 

alocat 

Surse externe de 

finanțare 

 

Trimestrul IV  Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

Centrul extrașcolar 

raional 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 
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Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.13 Organizarea activităților 

sportive, de divertisment  

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat de activități 

sportive, de 

divertisment 

În limita bugetului 

alocat 

Surse externe de 

finanțare 

 

Trimestrul IV  Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

Școala raională de 

Sport  

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Educației 

și Cercetării 

Ministerul Culturii 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.14 Organizarea activităților 

culturale  

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat de activități 

culturale 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

Trimestrul IV  Direcția Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism 

Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 
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învățământ/rețeaua 

școlară 

Centrul de creație  

 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Culturii 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.15 Organizarea activităților 

culturale „Educație prin cultură:  

Arta în mahală” 

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat de activități 

culturale 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

Trimestrul IV  Direcția Cultură, 

Tineret, Sport și 

Turism 

Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară 

Centrul de creație  

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Culturii 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.16 Procurarea/ achiziții de cărți/ 

jocuri educaționale/ echipament IT 

biblioteca locale în limba ucraineană 

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat de achizițiile 

procurate 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

 

Trimestrul IV  
 

Bibliotecile publice  

locale 

 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 
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Ministerul Culturii 

Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.17 Organizarea odihnei de vară a 

copiilor și adolescenților la tabăra de 

vară  

Numărul de copii 

(fete/băieți) care au 

beneficiat de odihnă la 

taberile de vară 

Gradul de satisfacție a 

copiilor și 

adolescenților în cadrul 

taberei de vară 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

  

Trimestrul IV 
Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 

învățământ/rețeaua 

școlară  

Autoritățile publice 

locale nivelul I  

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.18 Organizarea evenimentului 

Școala Securității “Împreuna reducem 

riscurile”  

 

Numărul de fete/băieți 

beneficiari 

Gradul de satisfacție a 

adolescenților  

În limita bugetului 

alocat 

Surse externe de 

finanțare 

  

Trimestrul IV 
Secţia Situații 

Excepționale Ștefan 

Vodă 

Direcția generală 

educație 

Instituțiile de 
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învățământ/rețeaua 

școlară  

Autoritățile publice 

locale nivelul I  

Domeniul de intervenție: Incluziunea pe piața muncii 

2.2.19 Acordarea suportului 

informațional pentru căutarea unui loc 

de muncă  

Numărul de 

femei/bărbați care au 

beneficiat de suport 

informațional pentru 

căutarea unui loc de 

muncă 

Număr adresări și 

referiri 

Numărul de persoane 

informate în mod direct 

Numărul consultărilor 

prin intermediul 

ATOFM 

În limita bugetului 

alocat 

Surse externe de 

finanțare 

  

Trimestrul IV 
Direcția economie și 

atragerea investițiilor 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

 

2.2.20 Organizarea evenimentelor 

pentru femei refugiate din Ucraina și 

femeile din raion, pentru a le informa 

cu privire la inițiativele, programele și 

Numărul de femei 

informate cu privire la 

inițiativele, programele 

și oportunitățile pentru 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

Trimestrul IV 
Direcția economie și 

atragerea investițiilor 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 
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oportunitățile pentru femei femei  

Numărul de persoane 

informate în mod direct 

alocat 

  

Forței de Muncă 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.21 Monitorizarea procesului de 

angajare a beneficiarilor de protecție 

temporară, conlucrarea cu angajatorii 

întru evitarea cazurilor de risc /abuz / 

exploatare și promovare angajare 

oficială. 

Numărul persoanelor 

asistate 

Numărul de conlucrări 

cu angajatorii în mod 

direct 

În limita bugetului 

alocat 

Surse externe de 

finanțare 

  

Trimestrul IV 
Direcția economie și 

atragerea investițiilor 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

Domeniul de intervenție: Asistență juridică și consiliere 

2.2.22 Asistență juridică și consiliere 

refugiaților, precum și comunităților 

gazdă 

Numărul persoanelor 

asistate 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

  

Trimestrul IV 
Centrul de Drept al 

Avocaților 

Centrul de Drept al 

Femeilor  

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

 OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.2.23 Asigurarea cu informații, Numărul persoanelor Surse externe de 
Trimestrul IV 

Centrul de Drept al Înaltul Comisariat al 
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consiliere și asistență juridică a  

romilor 

informate 

Numărul persoanelor 

asistate 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

  

Avocaților 

Centrul de Drept al 

Femeilor  

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrație 

(problemele 

refugiaților) 

Agenția Relații 

Interetnice 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

Domeniul de intervenție: Sprijin pentru securitatea internă și protecția refugiaților 

2.2.24 Organizarea sesiunilor de 

instruire/informare privind drepturile 

și obligațiile refugiaților  

Număr de activități 

organizate  

Număr de femei 

/bărbați 

instruiți/informați 

Surse externe de 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

  

Trimestrul IV 
Inspectoratul de 

poliție Ștefan Vodă 

Autoritățile publice 

locale nivelul I 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul 

Afacerilor Interne  

 

2.2.25 Desfășurarea sesiunilor de Număr de activități Surse externe de 
Trimestrul IV 

Inspectoratul de Înaltul Comisariat al 
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informare în rîndul refugiaților privind 

amenințările fenomenului traficului de 

ființe umane și ale fenomenelor 

conexe 

organizate  

Număr de activități 

desfășurate 

Număr de femei 

/bărbați informați 

finanțare 

În limita bugetului 

alocat 

  

poliție Ștefan Vodă 

  

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul 

Afacerilor Interne  

2.2.26 Organizarea activităților 

educaționale de învăţare a limbii ţării 

gazdă 

Număr de activități 

organizate  

Număr de femei 

/bărbați instruiți 

Surse externe de 

finanțare 

Trimestrul IV 
Direcția generală 

educație 

Direcția Generală 

Asistență Socială și 

Protecția Familiei 

 

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul Educației 

și Cercetării 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

Obiectivul specific 2.3 Consolidarea capacităților instituțiilor publice și societății civile cu privire la integrarea refugiaților  

2.3.1Consolidarea relațiilor 

organizațiilor locale cu OSC-uri 

Număr de acorduri de 

colaborare încheiate 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

Trimestrul IV 
Autoritățile publice 

locale nivelul I și II 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 
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conduse de femei în calitate de 

parteneri egali în vederea unei 

protecții sporite a refugiaților 

Număr de evenimente 

organizate 

Surse financiare 

externe 

2.3.2 Organizarea activităților de 

informare pentru reprezentanții 

autorităților administrației publice 

locale și ai societății civile privind 

protecția temporară aplicată în 

Republica Moldova 

Număr de activități 

organizate  

Număr de activități 

desfășurate 

Număr de femei 

/bărbați instruiți 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

Surse financiare 

externe 

Trimestrul IV 
Biroul Migrație și 

Azil 

 

Înaltul Comisariat al 

Națiunilor Unite 

pentru 

Refugiați/Organizați

a Internațională 

pentru Migrațiune 

(problemele 

refugiaților) 

Ministerul 

Afacerilor Interne  

OSC-urile 

internaționale și 

locale 

2.3.2 Organizarea campaniilor de 

salubrizare  

Număr de activități 

organizate  

Număr de femei 

/bărbați participanți 

În limitele alocațiilor 

bugetare 

Surse financiare 

externe 

 

Trimestrul IV 
Autoritățile publice 

locale nivelul I și II  

AO“Mişcarea 

Ecologistă din 

Ştefan Vodă” 

 

 

Inspecția pentru 

Protecția Mediului 

Ștefan Vodă 

 

OSC-urile 

internaționale și 

locale 
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