
 
PROIECT 

D E C I Z I E 
 

Nr.____________                                                           din   _________ 2023 
 
Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni  
privind gestionarea crizei refugiaților plasați 
în raionul Cahul pentru anul 2023 
 

În temeiul art. 43 alin. 1)  lit.j) din Legea nr. 436/2006 privind administrația 
publică locală, art. 18 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,  
Hotărârii Guvernului   nr. 21 din 18/2023 cu privire la acordarea protecției temporare 
persoanelor strămutate din Ucraina, având în vedere situația de criză a refugiaților 
din Ucraina, aflați pe teritoriul raionului  Cahul,  ținând cont de avizul Comisiei 
consultative de specialitate  probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, cultură, 
sănătate, asistenţă socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă),  
Consiliul Raional Cahul  

DECIDE: 
1. Se aprobă  Planul  de acțiuni privind gestionarea crizei refugiaților plasați în 

raionul Cahul pentru anul 2023, conform anexei. 
2. Controlul  executării prezentei decizii se atribuie dnei Elena DAUD,  

vicepreședintelui raionului Cahul, și Comisiei consultative de specialitate  
probleme sociale (învăţământ, tineret, sport, cultură, sănătate, asistenţă 
socială, protecţia drepturilor copilului, utilizarea forţei de muncă). 

   Preşedintele şedinţei  
Consiliului Raional Cahul                                    
                                                                       
      Contrasemnează: 

          Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                                              Cornelia PREPELIȚĂ 
 

Elaborat: O.Radu, şeful  Direcţiei generale asistență socială și protecția familiei 
Coordonat: E. Daud, vicepreședintele raionului  
Avizat pentru legalitate: E.Olaru, şeful Serviciului juridic şi resurse umane 

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 
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A P R O B A T 
prin Decizia Consiliului Raional Cahul  

nr. _____din ____    2023 

 

 

PLANUL DE ACȚIUNE 

privind gestionarea crizei refugiaților în raionul  Cahul pentru anul 2023 

 

Obiectivele / Acțiuni Indicatori de 
monitorizare 

Surse de 
finanțare 

Termene de 
realizare 

Autorități/instituții 
responsabile 

Parteneri 

Obiectivul General 1.  Asigurarea refugiaților cu asistență umanitară  

Obiectivul specific 1.1. Asigurarea și distribuirea cu produse alimentare și non alimentare pentru refugiați 

1.1.1. Asigurarea și distribuirea 
produselor alimentare și non 
alimentare pentru persoanele aflate la 
Centrul Maternal din mun. Cahul; 

1.1.2. Asigurarea și distribuirea 
produselor alimentare și non 
alimentare pentru persoanele aflate la 
Căminul Universității de Stat 
B.P.Hasdeu din mun. Cahul; 

1.1.3. Asigurarea și distribuirea 
produselor alimentare și non 
alimentare pentru persoanele care 
locuiesc în gospodăriile din r-nul 
Cahul. 

Nr. de beneficiari 
(adulți, copii – Fete, 

Femei, Bărbați, Băieți) 

 

Nr. de beneficiari 
(adulți, copii – Fete, 

Femei, Bărbați, Băieți) 

 
 

Nr. de beneficiari 
(adulți, copii – Fete, 

Femei, Bărbați, Băieți) 

 

   

Bugetul de stat 

CIMAID-ul,  

 

Permanent 
(pentru refugiații 

nou veniți) 
La necesitate 

(pentru refugiații 
care vor să-și 

schimbe locul de 
trai)  

Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei 

Episcopia 
Basarabiei de Sud, 

Cetățenii 

Obiectivul specific 1.2. Asigurarea refugiaților cu îmbrăcăminte și încălțăminte 



1.2.1. Asigurarea copiilor (fete/băieți) 
și adolescenților refugiați cu 
îmbrăcăminte și încălțăminte; 

1.2.2. Asigurarea refugiaților (maturi 
– femei/bărbați) cu îmbrăcăminte și 
încălțăminte. 

Nr. de copii asigurați cu 
îmbrăcăminte și 

încălțăminte 
(Fete/Băieți) 

Nr. de adulți asigurați cu 
îmbrăcăminte și 

încălțăminte (Femei/ 
Bărbați) 

Fonduri externe Permanent (în 
cazul persoanelor 

noi venite), la 
necesitate (în 

cazul persoanele 
aflate deja în 

centrele 
comunitare, sau 
locuințe private) 

Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei  

IVC, 

 Cetățenii, 

A.O. ”Pro 
Lumina”; 

Episcopia 
Basarabiei de Sud 

Obiectivul General 2.  Asigurarea logisticii și telecomunicațiilor 

Obiectivul specific 2.1. Asigurarea accesului la serviciile de  cazare pentru refugiații din Ucraina  

2.1.1.  Asigurarea refugiaților cu 
plasament în centrele de cazare 
(căminul Universității, Centrul 
Maternal și în familiile / gospodăriile 
din r-nul Cahul). 

Nr. de persoane cazate  

Nr. de refugiați aflați în 
centrele comunitare 

Bugetul de stat 
500 000,00 MDL 

Permanent 
(pentru refugiații 

nou veniți) 
La necesitate 

(pentru refugiații 
care vor să-și 

schimbe locul de 
trai) 

Consiliul Raional 
Cahul (Direcția 

 Generală Asistență 
Socială și Protecția 
Familiei), APL 1 

(asistentul social din 
teritoriu) 

Inspectoratul 
General de Migrație 

Cetățenii 

 

2.1.2. Identificarea/Înființarea 
centrelor de cazare (în caz de sosire a 
noului flux de refugiați) pentru 
persoanele aflate în dificultate. 

Nr. de centre înființate 
pentru primirea și 
cazarea beneficiarilor  

Bugetul de Stat 

Fonduri externe 

La necesitate Consiliul Raional 
Cahul 

Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei  

APL1 

AO „Azi” 

UNHCR 

 

2.1.3.Asigurarea cu lenjerie de pat și 
plapume pentru perioada rece a anului 
pentru refugiații noi înregistrați și cei 
aflați în tranzit 

Nr. de refugiați 
(femei/bărbați, 
fete/băieți) beneficiari 
noi înregistrați și aflați 

Fonduri externe La necesitate Consiliul Raional 
Cahul 

Direcția Generală 
Asistență Socială și 

Cetățeni 

A.O. ”Pro 
Lumina” 



în tranzit Protecția Familiei 

2.1.4. Asigurarea Centrelor cu 
obiectele de primă necesitate. 

Centre comunitare din r-
nul Cahul asigurate  

Fonduri externe La necesitate  Consiliul Raional 
Cahul 

Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei 

Locuitori ai r-nului 
Cahul 

Voluntari 

Obiectivul specific 2.2. Asigurarea accesului refugiaților din Ucraina  la transport și telecomunicații 

2.2.1. Asigurarea cu transport pentru 
refugiații tranzit. 

Nr. de refugiații care au 
nevoie 

Bugetul de stat La necesitate 
pentru refugiații 
care vor dori să 
călătorească în 

altă țară 

Consiliul Raional 
Cahul 

Curse de ocazie 

2.2.2.  Oferirea sprijinului 
informațional la perfectarea actelor 
pentru stabilirea statutului de refugiat. 

Nr. de refugiați 
consultați 

Bugetul de stat Permanent Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei 

Inspectoratul 
General de Migrație 

A.O. ”AZI” 

 2.2.3. Dezvoltarea serviciilor mobile 
și a serviciilor de alternativă pentru a 
asigura cu alimente, medicamente și 
alte necesități a refugiaților cu nevoi 
speciale, dar și în timp de iarnă 
nefavorabil. 

 Nr. de servicii mobile 
create 

Bugetul de stat La necesitate Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei  

Direcția Sănătate 
Publică a r-nului 

Cahul 

APL 1 

ONG – uri locale 

2.2.4. Asigurarea cu cartele de 
telefonie mobilă și internet a  
refugiaților plasați în Centrul Maternal 
Cahul, Căminul universitar și 
refugiaților cazați în gospodăriile din 
r-nul Cahul. 

Nr. refugiaților asigurați 
cu cartele  

Consiliul Raional 
Cahul 

La necesitate Consiliul Raional 
Cahul, 

APL 1 

Compania Orange, 
Moldcell, Starnet, 

Moldtelecom 



 

 

Obiectivul General  3: Asigurarea accesului refugiaților din Ucraina la serviciile de incluziune socio-economică.  
Obiectivul specific 3.1. Asigurarea accesului la educație 

3.1.1. Încadrarea copiilor  refugiați în 
procesul educaţional preșcolar, 
primar, gimnazial, liceal, universitar. 

Nr de copii încadrați 
(Vârstă, gen și nivelul de 

învățământ)   

Consiliul Raional 
Cahul 

Pe parcurs Consiliul Raional 
Cahul, 

Direcția Generală 
Învățământ 

Instituțiile 
educaționale 

3.1.2. Încadrarea copiilor  refugiați în 
procesul educaţional extracurricular.  

Nr. de copii încadrați 
(Vârstă, gen și nivelul de 

învățământ)   

Consiliul Raional 
Cahul; 

APL1 

Pe parcurs  Consiliul Raional 
Cahul, 

APL1 

Școala muzicală; 
Școala de pictură; 

Palatul de Cultură 
”Nicolae 
Botgros”; 

Centrul de Creație 
”Luceafărul”; 

Biblioteca 
Raională ”Andrei 

Ciurunga”; 

Biblioteca Publică 
pentru copii 

”Grigore Vieru” 

3.1.3. Informarea refugiaților 
(părinților/reprezentanților legali ai 
minorilor)  din Ucraina despre 
responsabilitatea școlarizării 
obligatorii a copiilor cu vârsta de până 
la 16 ani. 

Nr. de persoane 
informate, 

Nr. de activități 
organizate 

Bugetul de stat  Permanent 
 

  

Direcția Generală 
Învățământ, 

Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei  

Inspectoratul 
General de Migrație 

A.O. ”AZI” 

Biblioteca Publică 
pentru copii 

”Grigore Vieru” 

3.1.4. Crearea condițiilor de recreere Condiții de recreere Fonduri externe Permanent Direcția Generală Biblioteca Publică 



și de consiliere psihologică (ținând 
cont de necesitățile dezagregate pe 
gen, vârstă)  în cadrul instituțiilor de 
învățământ pentru minori, 
părinți/reprezentanți legali ai 
refugiaților din Ucraina. 

create,  

Nr. de copii consiliați 
(Fete, Băieți) 

Învățământ 

 

pentru copii 
”Grigore Vieru” 

A.O. ”AZI” 

 

3.1.5. Asigurarea accesului la procesul 
educațional on-line (în sala de 
calculatoare) a copiilor refugiați  

Nr. de copii care au 
acces la gadgeturi (Fete 
Băieți) 

Bugetul de stat 

Fonduri externe 

Permanent Direcția Generală 
Învățământ  

Liceul Teoretic 
”Petru 

Rumeanțev” 

 

 

3.1.6. Asigurarea copiilor refugiați 
încadrați în procesul educațional cu 
rechizite școlare. 

Nr. de copii asigurați cu 
rechizite școlare (fete, 
băieți) 

Fonduri externe Permanent Direcția Generală 
Învățământ  

Cetățeni 

Caritas Moldova 

Obiectivul specific 3.2. Asiguraraea accesului la servicii medicale 

3.2.1. Organizarea activităților de 
informare în instituțiile medicale din 
raionul Cahul privind accesul 
refugiaților la serviciile medicale în 
volumul stabilit. 

Nr. de instituții medicale 
și lucrători medicali 
informați 

Bugetul de Stat 

Fonduri externe  

Permanent ÎMSP Centrul de 
Sănătate Cahul 

 

AGAPI 

A.O. ”AZI” 

Studenții Colegiul 
de Medicină Cahul 

(Voluntari) 

3.2.2. Informarea refugiaților plasați 
în raionul Cahul cu privire la volumul 
de asistenți acordat. 

Nr. de refugiați 
(femei/bărbați, 
fete/băieți) informați 

Bugetul de Stat 

Fonduri externe 

Permanent Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei  

AGAPI 

A.O. ”AZI” 

A.O. ”Suport 
Civic” 

Studenți Colegiul 
de Medicină Cahul 

(Voluntari) 

3.2.3. Asigurarea refugiaților cu 
antivirale pentru perioada rece a 
anului (copii și maturi); 

Nr. de refugiați 
beneficiari 

Bugetul de Stat 

Fonduri externe 

Permanent ÎMSP Centrul de 
Sănătate Cahul 

 

Biserica 
Adventistă ”Ziua a 

șaptea” 



 

3.2.4. Asigurarea refugiaților ce suferă 
de hipertensiune arterială cu 
medicamente.  

Nr. de refugiați 
(femei/bărbați) 
beneficiari 

Bugetul de Stat 

Fonduri externe 

Permanent ÎMSP Centrul de 
Sănătate Cahul 

ONG local 

3.2.5. Asigurarea refugiaților cu 
vacinuri anticovid, antigripă, și 
vaccinuri pentru copii (la necesitate). 

Nr. de refugiați 
(femei/bărbați, 
fete/băieți)  beneficiari  

Bugetul de Stat 

Fonduri externe 

 
Permanent 

ÎMSP Centrul de 
Sănătate Cahul 

 

ONG local 

Obiectivul specific  3.3. Asigurarea accesului la asistență socială 

3.3.1. Acordarea, în cazul familiei cu 
copii, a măsurilor de asistență socială, 
în conformitate cu legislația în 
vigoare, în aceleași condiții ca și 
copiilor cetățeni ai Republicii 
Moldova. 

 

Nr. de familii 
beneficiare (copii fete 
băieți) 

Bugetul de stat 

Fonduri externe 

La necesitate Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei 

A.O. ”AZI” 

3.3.2. Acordarea, în cazul minorului 
neînsoțit, a măsurilor de asistență 
socială, în conformitate cu legislația în 
vigoare, în aceleași condiții ca și 
copiilor cetățeni ai Republicii 
Moldova. 

Nr. de familii beneficiari 

 Nr. de copii (fete/ 
băieți) 

Bugetul de stat 

Fonduri externe  

La necesitate Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei 

A.O. ”AZI” 

 

Obiectivul specific 3.4. Asigurarea accesului refugiaților din Ucraina plasați în raionul Cahul  la piața forței de muncă. 

3.4.1. Consiliere pentru căutarea unui 
loc de muncă pentru refugiații cazați 
în centrele comunitare (Centrul 
Maternal Cahul, căminul universitar și 
în locuințele private) 

3.4.2. Abilitarea refugiaților în scopul 
pregătirii profesionale cu ulterioară 

Nr. de refugiați 
consiliați (Fete/băieți, 

Femei/bărbați) 

 

 

 

Bugetul de stat;  

Fonduri externe 

La necesitate Consiliul Raional; 

DOFM Cahul 

A.O. ”AZI” 



angajare în câmpul muncii.  

3.4.3. Organizarea cursurilor de 
formare profesională pentru refugiații 
doritori de a se angaja în câmpul 
muncii. 

Nr. de refugiați abilitați 

(Femei/ Bărbați) 

 

Nr. de cursuri organizate 
și beneficiari care vor 

participa la cursuri 

(Femei/ Bărbați) 

Obiectivul specific 3.5. Promovarea coeziunii sociale în rândul refugiaților și a populației din comunitățile gazdă 

3.5.1. Organizarea cursurilor de 
studiere a limbii române pentru adulții 
și copiii refugiați aflați în r-nul Cahul 
în scopul integrării și pentru o 
comunicare mai eficientă cu 
autoritățile și cu locuitorii r-nului 
Cahul. 

Numărul de beneficiari 
care doresc să studieze 
limba română (femei, 

fete, băieți, copii)  

Bugetul de stat La necesitate Consiliul Raional, 

Direcția Generală 
Învățământ 

Profesori; 

Voluntari 
facultatea de litere 

3.5.2.  Identificarea și includerea 
persoanelor vulnerabile și în situații 
de risc din comunitățile gazdă în 
programele de sprijin financiar 
acordate de autoritățile administrației 
publice centarele în sezonul rece a 
anului.  

Nr. de persoane 
(fete/băieți, 

femei/bărbați) care vor 
beneficia în urma 

programelor de sprijin  

Fonduri externe  La necesitate  Consiliul Raional 
Cahul (Direcția 

Generală Asistență 
Socială și Protecția 

Familiei) 

A.O. ”AZI”  

Caritas Moldova 

A.O. Parteneriat 
Aachen Moldova 

3.5.3. Asigurarea unui proces de 
comunicare eficientă cu refugiații prin 
comunicare directă și permanentă 
(vizite, convorbiri telefonice, mesaje 
etc.) în scopul soluționării 
problemelor. 

 Nr. de beneficiari ai 
procesului de 
comunicare, 

Nr. de canale de 
comunicare  

 

Bugetul de Stat 

Fonduri externe  

Permanent  Consiliul Raional 
Cahul, 

Direcția Generală 
Învățământ  

A.O. ”AZI” 

 



Obiectivul  General 4. Asigurarea protecției refugiaților din Ucraina plasați în raionul Cahul 

Obiectivul specific 4.1. Informarea privind acordarea protecției temporare a refugiaților din Ucraina   
4.1.1. Informarea refugiaților din 
Ucraina de la intrarea pe teritoriul 
Republicii Moldova privind dreptul la 
protecția temporară. 

 

Nr. de persoane 
(Fete/băieți, 
Femei/bărbați) informate  

Bugetul de stat 

Fonduri externe 

Permanent Consiliul Raional 
Cahul (Direcția 

Generală Asistență 
Socială și Protecția 
Familiei), APL 1 

(asistentul social din 
teritoriu) 

Voluntari 

 

4.1.2.   Informarea continuă a 
refugiaților din Centrele de Plasament  
și din comunitățile gazdă despre 
dreptul de a solicita protecție 
temporară.   

 Nr. de persoane 
(Fete/băieți, 
Femei/bărbați) informate  

Fonduri externe La necesitate Consiliul Raional 
Cahul (Direcția 

Generală Asistență 
Socială și Protecția 
Familiei), APL 1 

(asistentul social din 
teritoriu) 

Inspectoratul 
General de Migrație 

IGP Cahul 

Voluntari 

A.O.”AZI”  

UNHCR 

4.1.3. Identificarea și aderarea la 
programe de asistență legală cu privire 
la rezolvarea problemelor legale (cum 
ar fi dreptul la azil, protecție 
împotriva deportării forțate). 

Nr. de programe de 
asistență legală  

Nr. de participanți la 
programe  

Fonduri externe La necesitate Consiliul Raional 
Cahul (Direcția 

Generală Asistență 
Socială și Protecția 
Familiei), APL 1 

(asistentul social din 
teritoriu) 

Inspectoratul 
General de Migrație 

IGP Cahul 

Uniunea 
Avocaților 

A.O. ”AZI”  

4.1.4. Informarea/Promovarea 
toleranței în rândul populației locale 
prin organizarea activităților comune 

Nr. de activități, 
evenimente organizate  

Fonduri externe Permanent Consiliul Raional 
Cahul (Direcția 

Generală Asistență 
Socială și Protecția 

A.O. ”AZI”  

 



(activități sportive, master clas, 
sărbători și evenimente naționale) 

Familiei)  

4.1.5. Desfășurarea campaniilor de 
informare  în rândul refugiaților 
privind amenințările fenomenului 
traficului de ființe umane și ale 
fenomenelor conexe (spoturi, 
filmulețe, pliante informative.  

 Nr. de persoane  
(fete/băieți, 
femei/bărbați) informate 

Nr. de pliante 
informative, spoturi, 
filmulețe, articole 

Fonduri externe Permanent Consiliul Raional 
Cahul (Direcția 

Generală Asistență 
Socială și Protecția 

Familiei, APL 1 
(asistentul social din 

teritoriu) 

Inspectoratul 
General de Migrație 

IGP Cahul 

A.O. ”AZI” 

Voluntari 

4.1.6. Asigurarea accesului la servicii 
specializate, pentru persoanele cu risc  
privind violența bazată pe gen, oferind 
în același timp conectivitate 
refugiaților și membrilor vulnerabili ai 
comunității gazdă. 

Nr. de beneficiari  
(fete/băieți, 
femei/bărbați) 

Bugetul de stat 

Fonduri externe 

Permanent Consiliul Raional 
Cahul (Direcția 

Generală Asistență 
Socială și Protecția 
Familiei), APL 1 

(asistentul social din 
teritoriu) 

 

A.O. ”AZI”  

4.1.7. Identificarea și monitorizarea 
copiilor vulnerabili și asigurarea 
accesului la sprijin  în timp util, 
lucrând în același timp cu sectoarele 
relevante pentru prioritizarea copiilor 
vulnerabili pentru răspunsuri 
intersectoriale, inclusiv asistență în 
numerar. 

Nr. de copii (fete/băieți) 
beneficiari din categoria 

vulnerabilă 

Bugetul de stat 

Fonduri externe 

Permanent Consiliul Raional 
Cahul (Direcția 

Generală Asistență 
Socială și Protecția 
Familiei) , APL 1 

(asistentul social din 
teritoriu) 

 

Voluntari, 

Psihologi 

Pedagogi 

Obiectivul General 5.  Consolidarea capacităților APL și OSC cu privire la integrarea refugiaților 
Obiectivul specific 5.1. Informarea autorităților administrației publice locale   și a OSC din raionul Cahul privind integrarea 

și protecția refugiaților din Ucraina 

5.1.1. Organizarea sesiunilor de  Nr. (câte un Fonduri externe Permanent  Direcția Situații A.O. ”AZI”,  



instruire a personalului APL   și OSC 
în domeniul bazei securității vieții. 

reprezentant al fiecărei 
instituții din subordinea 

Consiliului Raional 
Cahul)  

  

Excepționale mun. 
Cahul 

IP Cahul 

IVC, 

5.1.2. Organizarea ședințelor de 
identificare a mecanismelor de suport 
din partea APL și OSC pentru 
persoanele refugiate în procesul de 
adaptare și incluziune socială, 
angajare în câmpul muncii. 

Ședințe lunare de 
identificare a 
mecanismelor de suport  

Fonduri externe  Perioada 2023  Consiliul Raional 
Cahul, 

APL 1 

DOFM Cahul, 

 

5.1.3. Elaborarea și plasarea 
materialului informativ pe pagina 
WEB a autorităților locale și a OSC. 

Nr. de materiale 
informative plasate 

Fonduri externe 
și Fonduri locale 

(APL) 

Permanent Specialiștii relații cu 
publicul a 
instituțiilor 

responsabile  

Cahul Express  

www.ziuadeazi.m
d – portal de știri 

regional  

Obiectivul specific 5.2. Îmbunătățirea capacității APL și a OSC pentru prestarea serviciilor de cazare și recreere a refugiaților. 
5.2.1. Acordarea sprijinului APL I  
pentru îmbunătățirea infrastructurii 
comunitare și a spațiilor publice din 
comunitățile gazdă: Centrul Maternal 
Cahul; Căminul universitar și 
Instituțiile publice care prestează 
servicii multiple pentru refugiații din 
r-nul Cahul 

Numărul de obiecte 
renovate și a spațiilor 
publice din comunitățile 
gazdă   

Fonduri externe La necesitate Consiliul Raional 
Cahul  

APL1  

UNHCR 

Obiectivul General 6.  Măsuri financiare pentru refugiații din Ucraina plasați pe teritoriul raionului Cahul 

 Obiectivul specific 6.1. Asigurarea mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor refugiaților.  

6.1.1. Facilitarea  procesului de 
acordare a asistenței financiare   
pentru   refugiați  dar și   celor  care 

Nr. de beneficiari 
(cetățenii RM ai r-nului 
Cahul care găzduiesc 

Fonduri externe La necesitate Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei  

Caritas Moldova 

A.O. Parteneriat 
Aachen Moldova 



găzduiesc  pentru a acoperi nevoile 
suplimentare legate de condițiile de 
iarnă, pentru a ușura povara în 
economia gospodăriei și pentru a 
atenua riscul de a recurge la strategii 
de adaptare negative. 

refugiați)  APL1 

 

Crucea Roșie  

6.1.2. Acordarea sprijinului financiar 
pentru acoperirea creșterii costurilor la 
facturi și alte costuri.  

Nr. de beneficiari din 
grupuri vulnerabile, cu 

dizabilități și care 
locuiesc în gospodării 

închiriate 

Fonduri externe La necesitate Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei  

APL1 

A.O. Parteneriat 
Aachen Moldova 

Crucea Roșie  

6.1.3. Distribuțiile de tichete   pentru 
anumite grupuri vulnerabile (cum ar fi 
persoanele în vârstă, populația cu 
dizabilități), care trăiesc în zone 
îndepărtate, care au probleme de 
mobilitate ce împiedică accesul la 
asistență în numerar. 

Nr. de beneficiari din 
grupuri vulnerabile, cu 
dizabilități (Femei, fete, 

copii, bărbați) din 
localiitățile r-nului 

Cahul 

Fonduri externe La necesitate Consiliul Raional 
Cahul  

Direcția Generală 
Asistență Socială și 
Protecția Familiei  

APL1 

 

CIMAID 

A.O. „PRO-
LUMINA” 

Caritas Moldova 

Crucea Roșie  
A.O. Parteneriat 
Aachen Moldova 

 
 

 

 



Notă informativă  
la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni  

privind gestionarea crizei refugiaților plasați 
în raionul Cahul pentru anul 2023” 

 
De la începutul războiului, cc 690 mii persoane din Ucraina au intrat în Republica Moldova, 

dintre care circa 83.000 persoane rămân în continuare pe teritoriul țării noastre. Menționăm în 
același timp, că pe teritoriul raionului Cahul în prezent sunt 261 refugiați, inclusiv 171 adulți și 90 
copii.  

 Analiza situației de la frontiera de stat a Republicii Moldova, efectuată de către Ministerul 
Afacerilor Interne constată în prezent un flux de refugiați mai scăzut comparativ cu cel înregistrat 
de la începutul războiului.  

Cu toate acestea, oamenii continua să traverseze frontiera pe segmental moldo-ucrainean în 
căutarea unui adăpost sigur.   În eventualitatea unei escaladări a situației în Ucraina, numărul 
persoanelor refugiate ar putea crește, iar un grad de pregătire adecvat pentru gestionarea crizei 
refugiaților din Ucraina este necesar să fie menținut. În situația actuală devine prioritar 
consolidarea capacității de răspuns a autorităților administrației publice locale și a organizațiilor 
societății civile prin dezvoltarea unor mecanisme eficiente prin care atât refugiații ucraineni, cât și 
familiile și comunitățile care-i găzduiesc să poată beneficia de ajutor și protecție. 

Planul de acțiuni pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina plasați pe teritoriul 
raionului Cahul  este elaborat în cadrul Proiectului   „Consolidarea parteneriatului public-privat 
pentru un răspuns eficient la criza refugiaților din Republica Moldova”, implementat de  AO 
„Institutum Virtutes Civilis”  cu suportul financiar  al Fondului Femeilor pentru Pace și Asistență 
Umanitară (WPHF) pe teritoriul raioanelor pilot – Căușeni, Cahul,  Anenii Noi, Orhei și Ștefan 
Vodă. 

Planul a fost elaborat în  baza: 
 Planului  regional anticriză, elaborat de Agenția ONU pentru refugiați și Guvernul 

Republicii Moldova; 

 Hotărârii de Guvern nr. 21 din 18.01.2023 cu privire la acordarea protecției temporare 

persoanelor strămutate din Ucraina;  

 Evaluării necesităților și consultările organizate atât cu refugiații, cât și membrii 

comunității gazdă; 

Scopul planului este elaborarea măsurilor adecvate pentru a se asigura că refugiații, dar și familiile-
gazdă de moldoveni au o protecție adecvată împotriva condițiilor de trai, condițiilor climatice dure. 
  Acest plan servește drept ghid de activitate și răspuns la criza refugiaților pentru autoritățile 
locale si organizațiile societății civile, dar și pentru partenerii din exterior când implementează 
activități umanitare focusate pe gestionarea crizei refugiaților. 

Planul este structurat în Obiective generale și Obiective Specifice și acordă prioritate pentru 
domeniile: 
- Consolidarea capacităților administrației publice locale pentru gestionarea crizei 

refugiaților:  

- Protecția refugiaților;  

- Asigurarea necesităților de bază privind sănătatea, alimentația, educația, asistența 

socială;  

- Mijloacele financiare pentru acoperirea cheltuielilor;  

- Logistica și telecomunicațiile. 

Autoritățile administrației publice, de comun acord cu asociațiile obștești,  vor  identifica 
resursele posibile din toate domeniile  relevante pentru a face față acestei crize cu implicarea și 
mobilizarea activă în prevenirea și gestionarea crizei refugiaților aflați pe teritoriul raionului 
Cahul. 

 
Oxana Radu,  
șef, DGASPF 


