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În secolul XXI, societatea civilizată demult a omis noțiunea de război din lista 
situațiilor excepționale. Era de neconceput ca pe harta Europei să fie afișat un 
simbol care ar marca desfășurarea unui conflict armat. Ucraina a ajuns pe buzele 
tuturor înalților demnitari ai lumii, iar în Republica Moldova- Ucraina a migrat la 
propriu. Peste noapte, la hotarul țării ne-am pomenit cu un flux interminabil de 
oameni care fugeau de război. Orașul Chișinău- Capitala Republicii Moldova, a 
devenit destinația cea mai râvnită pentru refugiații din statul vecin. 

Primăria Municipiului Chișinău a fost asemeni unui scut de protecție care a ajutat 
mii și mii de copii, femei, bătrâni, persoane cu nevoi speciale, oameni care aveau 
nevoie primară de adăpost, hrană, dar mai ales de siguranță. Toți angajații 
municipalității au fost implicați în gestionarea crizei refugiaților. Au fost 
repartizate sarcini, ne-am suflecat mânecile și cu determinare, am primit poate 
cea mai grea provocare din întreaga istorie a statului Republica Moldova. Regimul 
nostru de muncă implicare a fost 24/7. Prioritatea numărul unu a fost de a le 
asigura tuturor copiilor un loc cald și sigur. Se muncea contra cronometru. S-a 
făcut o muncă de Sisif care parcă nu avea un sfârșit. Zilnic, valul uriaș de oameni 
continua să vină. Ceea ce se realiza ”astăzi”, ”mâine”  reîncepea. Activitatea 
administrativă a Municipalității a fost pusă pe stop, iar toate resursele umane și 
financiare au fost concentrate pentru gestionarea crizei refugiaților.

 Prin acest raport, ne propunem să vă informăm despre se s-a realizat de către 
direcțiile Primăriei Municipiului Chișinău întru depășirea crizei umanitare. Vă 
invităm să parcurgeți conținutul acestui document pentru a vă familiariza din 
prima sursă.  

INTRODUCERE

Refugiați la punctul de trecere 

al frontierei în Moldova



STATISTICI PRIVIND 
PERSOANELE REFUGIATE 
INTRATE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA

Potrivit datelor statistice oficiale din 22 decembrie 
2022, de la începutul crizei refugiaților, începând 
cu data de 24 februarie al anului curent, pe 
teritoriul Republicii Moldova au intrat pe 
segmentul MD-UA 653.756 persoane refugiate, 
majoritatea fiind în tranzit.
În prezent, în țară sau stabilit circa 98.567,40 
refugiați.

Date actualizate din data de 20.12.2022
Sursa: https://data.unhcr.org/

Adulți
71.91% 

Femei
64.15% 

Bărbați
35.85%

Copii
28.09%



DATE STATISTICE PRIVIND 
BENEFICIARII (REFUGIAȚI 
DIN UCRAINA) SERVICIILOR 
MUNICIPALE

Beneficiari totali
de persoane refugiate au fost cazate/ înregistrate în centrele de 

plasament municipale

24. 123 

Ajutor umanitar55. 986  

Pachete cu produse

de pachete cu produse au fost distribuite la 6 254 familii care au în îngrijire 

9 758 copii

30. 602 

de pachete cu ajutor umanitar au fost distribuite refugiaților la 
depozitul de la Patria Lukoil 

Locuri de muncă

de cetățeni Ucraineni au fost angajați în câmpul muncii în mun. Chișinău

679

Din data de 19.12.2022

Domeniul: asistență socială



Solicitări recepționate
de adresări pentru asistență medicală au fost înregistrate în 

instituțiile medico-sanitare municipale

12. 298 

Consultații la 
medicii de familie

10. 185

Numărul consultațiilor 
în staționar

solicitări de asistență medicală staționară au fost înregistrate

2. 113 

solicitări de asistență medicală primară au fost înregistrate

Consultații 
pediatrice

solicitări asistență medicală pentru copii

6. 908

Din data de 19.12.2022

  Domeniul asistență medicală



530 de elevi înscriși în instituțiile de învățământ din municipiul 
Chișinău. La zi frecventează 149 cu statut de elev și 381 cu statut de 
audient.
298 de copii refugiați sunt înscriși în grădinițele din municipiul 
Chișinău.
1300 de persoane refugiate beneficiază de serviciile bibliotecii 
municipale, dintre care 700 au obținut card de acces gratuit la 
serviciile instituției.
169 de copii refugiați sunt înscriși în Centrele de creație din Chișinău 
30 de copii frecventează cu regularitate Centrele comunitare pentru 
copii și tineri
12 copii refugiați sunt înscriși în instituțiile municipale de 
învățământ artistic extrașcolar.

 
 
 
 
 
 

Domeniul educației



Acțiuni concrete în prevenirea oricărei forme de abuz față de 
copiii cu statut de refugiat

SERVICIILE MUNICIPALE 
ACORDATE COPIILOR REFUGIAȚI

 Direcția generală protecția drepturilor copilului: 
Pedagogul social, Evidență și Evaluare.

Declararea stării de urgență de asediu și de război în Ucraina, la sfârșitul lunii 
februarie al anului curent,  a provocat un val puternic de emigranți care au părăsit în 
mod de urgență teritoriului supus pericolului de conflict armat. Aceste condiții de 
panică și mobilizare instantanee, au dus la crearea situațiilor de risc pentru copiii ce 
au părăsit hotarele Ucrainei în căutarea unui adăpost sigur, alături de părinți, 
însoțitori legali sau chiar de unii singuri. 
În acest context, având în vedere creșterea cazurilor de identificare a copiilor aflați în 
situație de risc, luând în considerare numărul familiilor cu copii și copiilor aflați pe 
teritoriul Republicii Moldova, refugiați din Ucraina cu sau fără un însoțitor autorizat, 
Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului s-a autosesizat și, în comun 
cu autoritățile municipale a realizat toate acțiunile necesare pentru asigurarea 
protecției tuturor copiilor refugiați aflați pe teritoriul municipiului Chișinău.

 La data de 14.03.2022 a fost creată o Echipă multidisciplinară, care a efectuat razii
în centrele de plasament temporar pentru refugiați, în scopul identificării și
asistenței copiilor aflați în situații de risc, excluderii oricărei forme de abuz,
violență, neglijare și suportul în accesarea serviciilor sociale din municipiul
Chișinău. În acest sens, s-au efectuat razii în întreg municipiul având regularitatea
de o dată la 2 zile, inclusiv zilele de odihnă. Echipa, în componență de 3-4 persoane  
a realizat vizitele planificate, având ca bază acțiunile următoare: 
1.Tratarea cu atenție, și comunicarea prietenoasă a persoanelor refugiate;
2.Toleranță zero față de orice tip de abuz și înregistrarea cazurilor de abuz față de
copii;
3.Colaborarea cu persoanele care supraveghează/adăpostesc familiile cu copii
refugiate;
4.Folosirea metodelor de observație, în mod special monitorizarea prezenței
leziunilor corporale, a semnelor de violență vizibile ș.a.
5.Atragerea atenției părinților copiilor sau persoanelor însoțitori ai copiilor privind
riscul sporit în situația creată de trafic de ființe umane și informarea acestora (la
necesitate) despre Linia fierbinte: (+373) 22- 24-27-02, sau la TELEFONUL
COPILULUI:   116 111.



Lista centrelor comunitare pentru copii și tineri 

SERVICIILE MUNICIPALE 
ACORDATE COPIILOR REFUGIAȚI

 În toate Centrele de plasament pentru refugiați unde sunt cazați copii, specialiștii Direcției 

s-au asigurat că aceștia au reprezentanți legali sau persoane care îi însoțesc și că cei din 

urmă au fost informați despre asistența mai atentă față de copiii săi. În urma numeroaselor 

vizite la familiile cu copii, care s-au cazat în hotele și în sectorul privat, s-a constatat că, 

circumstanțe suspecte legate de securitatea copiilor nu sunt. 

 

În subordinea Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului sunt 27 de Centre 

comunitare pentru copii și tineri care oferă o gamă largă de activități pentru toți copiii, 

inclusiv și pentru cei din Ucraina. Astfel, copiii frecventează aceste centre în funcție de 

interesele și activitățile preferate. Pe toată perioada verii, în cadrul acestor centre au fost 

organizate tabere tematice pentru copii, astfel încât fiecare doritor a putut să participe la 

programele pregătite pentru ei de către specialiștii Direcției generale pentru protecția 

drepturilor copilului. 

 



peste 600
de copii au
fost asistați
în centrele
comunitare

peste 600
copii au

participat în
tabere cu
sejur de zi

Protecția copiilor refugiați prin educație
Lista centrelor comunitare pentru copii și tineri

Din dorința de a le oferi copiilor refugiați din Ucraina un climat plăcut 

și agreabil, instituțiile cu menire socio-culturală, administrate de către 

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, a oferit 

posibilitatea tuturor doritorilor de a participa la activitățile educative 

în cadrul centrelor comunitare. În acest mod, copii de toate vârstele au 

socializat, au învățat și au legat chiar și prietenii. 



Beneficiarii proiectului sunt copii de diferite 
vârste. Aceștia au participat sistematic la orele 
de artă plastică organizate în cadrul centrelor 
de creație. 

De cele mai deseori, activitățile creative erau 
desfășurate la un loc cu grupele de copii 
moldoveni. În acest mod, se realiza o 
comunicare frumoasă care a general prietenii. 

Printre cele mai frecvente mesaje prezentate în 
lucrările copiilor au fost: ”Să fie PACE”; 
”Prietenia”; ” Sub același cer senin!” 

ACTIVITĂȚILE DIN 
CENTRELE COMUNITARE 
PENTRU COPII ȘI TINERET

Alături de copiii refugiați, mereu au fost însoțitorii lor, iar 

profesorii au oferit un suport psiho-emoțional. 
Imagini surprinse din 

timpul activităților, 
iulie 2022



Activități

în Imagini



Prevenirea oricărei forme de abuz față de 
copiii cu statut de refugiat

ACȚIUNI DE ASISTENȚĂ ȘI MONITORIZARE 
A COPIILOR ÎN SITUAȚIE DE RISC

 Au fost elaborate instrucțiuni de asistență a copiilor și familiilor cu copii refugiate din 
Ucraina;
Au fost create pliante pentru informare despre serviciile oferite în municipiul 
Chișinău; 
A fost creată un registru/listă generalizată a copiilor asistați în municipiul Chișinău, pe 
platforma Google drive, de către DGPDC;
Specialiștii DGPDC fost încadrați în cadrul seminarelor și a instruirilor privind asistența 
persoanelor refugiate;
A fost realizat un plan bine determinat de instruire destinat specialiștilor care asistă 
copiii, dar familiile cu copii refugiați din Ucraina.

 Menționăm că, în conformitate cu Regulamentul privind instituirea mecanismului 
intersectorial de cooperare pentru identificarea, asistența și monitorizarea copiilor în 
situație de risc, veniți de pe teritoriul Ucrainei, în perioada declarării stării de război în 
Ucraina, Direcția a desemnat 2-ă persoane responsabile, care în regim de 24 din 24, erau 
prezenți pentru preluarea copiilor de la Poliția de Frontieră, în vederea identificării formei 
optime de protecție a acestora. Suplimentar, au fost realizate următoarele acțiuni:

 Refuzul reprezentanților legali ai copiilor de a da acordul la custodie;
 Neidentificarea reprezentanților legali ai copiilor;
 Refuzul însoțitorului neautorizat de a înregistra sau de a se înregistra la Biroul Migrație 
și Azil;
Neclaritate în cazul plasamentului de urgență. Următoarea formă de protecție este 
dificil de identificat, precum și de a stabili statutul copilului care nu se încadrează în 
prevederile legale existente;
Imposibilitatea achitării suplimentare a specialiștilor, care realizează volumul de 
muncă extra-majorat;
 Crearea noilor servicii sociale și de asistență, precum și dezvoltarea celor existente în 
scopul asistenței de calitate a categoriei de copii și familiile acestora; 
Necesitatea de a realiza instruiri suplimentare pentru specialiștii care lucrează cu 
familiile refugiate sau cu copiii aflați în situație de risc care se află pe teritoriul RM cu 
un însoțitor neautorizat.

 În procesul de identificare, asistare și monitorizare a copiilor în situație de risc, specialiștii 
s-au ciocnit inclusiv și cu situații de dificultate:



ACȚIUNI DE ASISTENȚĂ ȘI MONITORIZARE 
A COPIILOR ÎN SITUAȚIE DE RISC

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, cu suportul și susținerea 
Primăriei Municipiului Chișinău realizează toate acțiunile necesare pentru asistența și 
protecția tuturor copiilor aflați în situație de risc identificați în municipiul Chișinău.
La 27 mai, 2022, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a Consiliului 
Municipal Chișinău, împreună cu Primăria Municipiului Chișinău au lansat campania 
„Ajută-mă să te ajut”, care are ca obiectiv informarea comunității refugiaților privind 
serviciile specializate acordate de instituțiile municipiului Chișinău, identificarea și 
monitorizarea copiilor refugiați din Ucraina și a însoțitorilor acestora, aflați în tranzit 
sau care au decis să rămână în Chișinău, în vederea cunoașterii problemelor cu care se 
confruntă și luării de măsuri concrete pentru rezolvarea operativă a acestora

 În perioada 30 mai - 27 august 2022, circa 60 de angajați ai instituțiilor municipale 
(asistenți sociali, pedagogi, psihologi) au activat în toate sectoarele din Chișinău 
pentru identificarea tuturor copiilor refugiați și a însoțitorilor acestora, care locuiesc în 
centrele de plasament sau în familii, în vederea oferirii de informații, suport și 
asistență în funcție de nevoile lor specifice.



Comunicarea cu copiii refugiați este o parte componentă importantă în activitatea echipei 
de profesori, asistenți sociali și psihologi din cadrul Direcției Generale pentru Protecția 
Drepturilor Copilului. În acest sens, au fost desfășurate un șir de traininguri și lecții de 
instruire cu experți formatori din domeniu. 

Seminarul „Protecția copiilor refugiați din Ucraina în Republica Moldova”, care a avut loc la 
data de 03.08.2022, cu specialiștii  Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului 
Chișinău în scopul de a ajuta în consolidarea capacităților specialiștilor în protecția 
drepturilor copilului și în aplicarea cadrului legal pentru copiii refugiați. Printre obiectivele 
cele mai importante ale seminarului se determină necesitatea cunoașterii definițiilor 
naționale și internaționale precum:
         - Copil aflat în situație de risc;
         - Copil neînsoțit;
         - Copil separat de părinți sau reprezentant legal.
            
Un alt scop al trainingului a fost ca participanții să aibă înțelegerea atribuțiilor specialiștilor 
în protecția drepturilor copilului, a poliției de frontieră, a reprezentanților Biroului Migrație 
și Azil, dar și comunicarea cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

Aplicarea practică a cunoștințelor obținute în soluționarea cazurilor și evidența acestora în 
funcție de persistența criteriilor de gravitate.  

Evenimentul a fost finanțat cu susținerea UNICEF Moldova, în cadrul Proiectului „Protecția 
copiilor refugiați neînsoțiți și separați”, implementat de AO Asociația pentru abilitarea 
copilului și familiei AVE Copiii.

 
 
 
 
 

Asistența și formările specialiștilor 
din DGPDC în lucrul cu copiii refugiați



Informarea familiilor migrante despre sprijinul și serviciile disponibile pentru ei în calitate de 

refugiați, inclusiv din partea statelor gazdă, agențiilor umanitare, organizațiilor societății civile etc. 

De asemenea familiile sunt informate cu privire la drepturile lor garantate de dreptul umanitar 

internațional.  

Spații prietenoase pentru copii, unde aceștia pot să se odihnească, să se joace și să beneficieze de 

activități structurate și sprijin psihosocial din partea personalului instruit, cu spații/activități 
separate pentru copii de vârste mici și adolescenți, pentru a putea răspunde nevoilor lor unice.  

Servicii de reîntregire a familiei pentru a restabili și menține contactul cu membrii familiei și pentru 

a garanta siguranța copiilor. De asemenea, în centrele Blue Dot sunt oferite informații privind 

soluțiile optime de prevenire a separării familiilor care călătoresc împreună.  

Servicii de consiliere și sprijin psihologic, atât pentru copii cât și pentru părinții/îngrijitorii care se 

pot confrunta cu traume și stres semnificative în urma experiențelor trăite. Psihologii, asistenții 
sociali și alți profesioniști instruiți lucrează pentru a identifica copiii care pot avea nevoie de sprijin 

suplimentar, mai ales copiii neînsoțiți sau separați.  
Servicii speciale pentru refugiații care s-au confruntat cu acte de violență sau care au afecțiuni 

medicale sau alte circumstanțe care presupun asistență specializată. Prin centrele Blue Dot, UNICEF 

și partenerii săi pot identifica femei și copii vulnerabili, pentru a-i pune în legătură cu serviciile 

specializate. Categoriile vulnerabile pot include familii, mame singure sau copii expuși anumitor 

riscuri, precum copiii neînsoțiți, cu dizabilități sau boli, cazurile suspecte de trafic de persoane și 

supraviețuitorii actelor de violență bazată pe gen.                                                                

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului în colaborare cu AO ”Parteneriate pentru 

fiecare copil” activează 24/24 h în centrul BLUE DOT din incinta Aeroportului Chișinău, în scopul 

asistenței și oferirii sprijinului copiilor refugiați și familiilor acestora, veniți de pe teritoriul Ucrainei 

în perioada declarării stării de război în Ucraina. 

Din momentul în care pe teritoriul Republicii Moldova ajung copii fără un însoțitor legal, fără acte, sau  

care necesită ajutor medical, asistenții sociali sunt pregătiți să ofere ajutor și susținerea necesară. 

Astăzi, copiii din Ucraina care au fugit din calea războiului și s-au refugiat în țările vecine, sunt expuși 

unui risc major de violență, exploatare sexuală și trafic. În prezent, aceștia au nevoie mai mult ca 

oricând de siguranță, stabilitate și protecție. 

„Punctele albastre” sunt centre de sprijin care au fost înființate și organizate de UNICEF, UNHCR, 

împreună cu autoritățile publice centrale și partenerii de dezvoltare. Acestea sunt amplasate de-a lungul 

punctelor de frontieră în țările vecine ale Ucrainei, unde refugiații beneficiază de consiliere psihologică, 

informare și alte servicii esențiale. La fel, echipele de specialiști și voluntari asigură identificarea și 

înregistrarea copiilor neînsoțiți, femeilor care au nevoie de suport, oferind servicii de protecție, inclusiv 

împotriva violenței.  Mai mult, Centrele reprezintă spații sigure și prietenoase copiilor, unde copiii se pot 

odihni, juca și beneficia de tot ce au nevoie pentru a trece mai ușor peste trauma războiului.  

În cadrul Centrelor de prim ajutor „Punct Albastru”, copiii și femeile beneficiază de servicii vitale, 

precum:

PARTENERIATE PENTRU FIECARE COPIL



DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT: 
ASISTENȚĂ PSIHOLOGICĂ, ȘCOLARIZARE, ACTIVITATE 

EXTRAȘCOLARĂ, ODIHNA DE VARĂ.
 

Școlarizare în instituțiile preșcolare și școlare
Asistență psihologică
Odihna de vară

 Odată cu sosirea primelor persoane refugiate din Ucraina în municipiul Chișinău, Direcția generală 

educație, tineret și sport a stabilit pașii necesari de parcurs pentru asigurarea accesului la educație pentru 

acești copii. Directorii instituțiilor de învățământ au fost informați despre acțiunile concrete care urmează 

să le întreprindă pentru încadrarea temporară a copiilor refugiați. Au primit model de cereri-tip cu privire 

la încadrarea temporară a copiilor refugiați în instituțiile de învățământ primar și secundar în limba 

română și limba rusă.

 Menționăm că DGETS al municipiului Chișinău oferă mai multe opțiuni cetățenilor refugiați din Ucraina. 

Prima opțiune este școlarizarea copiilor refugiați în instituțiile de învățământ și această opțiune este 

valabilă pentru cetățenii care au depus cerere de azil. A doua opțiune este frecventarea de către copii a 

cursurilor oferite în clase alături de ceilalți elevi, în calitate de audient. 

Această opțiune este valabilă pentru toți cetățenii ucraineni care se află pe teritoriul Republicii Moldova. 

Copiii au posibilitatea să participe la diverse activități extrașcolare organizate în incinta instituțiilor de 

învățământ primar și secundar sau să frecventeze instituțiile de învățământ extrașcolare.

 Elevii ucraineni au, de asemenea, posibilitatea să asiste la lecțiile în regim online organizate de instituțiile 

de învățământ la care au studiat în Ucraina, să acceseze platformele și resursele educaționale create și

coordonate cu Ministerul Învățământului și Științei din Ucraina.

 

În scopul susținerii încadrării temporare în procesul educațional a copiilor cu statut de refugiat la 

solicitarea APL, au fost oferite de către organizația PLAN Internațional, 500 de rucsacuri, care au fost 

distribuite pe trepte de școlarizare: câte 200 de unități - la treaptă primară; 200 de bucăți - la treapta 

gimnaziala și 100 de unități la treapta liceală. Conținutul rucsacului pe trepte de școlarizare a inclus 

strictul necesar pentru școală.

 



 DIRECȚIA CULTURĂ: 
ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ

 Pentru studii permanente – 11 elevi

 Pentru activități temporare – 35 elevi

 Pentru lecții online cu profesori din Ucraina - 17

Odată cu declararea stării de urgență și sosirea în țară a refugiaților din Ucraina, 
Direcția cultură a stabilit acțiunile care sunt necesar de întreprins pentru a ajuta 
copiii refugiaților să se încadreze în societatea noastră și să-și găsească 
activitățile extrașcolare, pe care le practicau în țara lor de baștină. 

Direcția cultură a asigurat accesul în cadrul instituțiilor de învățământ extrașcolar, precum 

și continuitatea studiilor artistice ale copiilor refugiați.
Pentru ca părinții să identifice instituția de care are nevoie, s-au elaborat afișe cu serviciile 

prestate de fiecare instituție care au fost plasate pe paginile școlilor de muzică, arte și arte 

plastice, au fost repartizate și la centrele de plasament ai refugiaților. Totodată au fost 

elaborate și distribuite pliante cu informație despre școli în 3 limbi: română, ucraineană și 

engleză. 

În luna martie au apărut primii solicitanți. Aceștia au avut nevoie fie să-și continue studiile 

până la sfârșitul anului școlar, fie de a fi înscriși temporar în activitățile artistice sau pentru 

a li se oferi spațiu și instrumentul muzical necesar cu scopul de a petrece lecții la distanță cu 

profesorii din Ucraina.

 Astfel, din luna martie și până la data de 31 mai, în instituțiile de învățământ artistic 

extrașcolar din subordinea Direcției Cultură au fost înscriși:



ACTIVITĂȚI DE PROFIL
PENTRU COPIII REUGIAȚI

La fel, Direcția generală educație, tineret și sport oferă copiilor refugiați posibilitatea de a 
frecventa gratuit, Centrele de creație pentru copii pe care le are în subordine. Astfel, copiii 
familiilor din Ucraina beneficiază de programe educative și distractive conform tabelului 
de mai jos. 



SUPORT INFORMAȚIONAL CONTINUU
 În scopul promovării și diseminării serviciilor educaționale non-formale ale municipiului Chișinău, 

DGETS a dezvoltat o platformă specializată pentru activitățile prestate de instituțiile extrașcolare 

din subordinea Primăriei. Este vorba de catalogul EXTRAȘCOLAR, unde sunt plasate ofertele 

instituțiilor extrașcolare pentru copiii din municipiul Chișinău. 

Catalogul poate fi accesat gratuit pe site-ul www.educatieonline.md sau accesând 

www.extrascolar.md. Astfel, părinții, elevii și tinerii pot găsi activitățile preferate prin intermediul 

motorului de căutare interactiv, în baza cuvintelor cheie, vârstei, adresei sau tipului de activități 
solicitate.

 Astfel, copiii și tinerii din municipiul Chișinău pot beneficia de o gamă largă de activități oferite în 

toate sectoarele capitalei: programe de dezvoltare pentru copii, activități de lectură și creativitate, 

activități sportive, înot, cluburi de socializare a copiilor preșcolari, școli pentru părinți, turism sportiv și 

orientare, limba engleza distractivă, cercuri de artă oratorică, pian și vocal, artă plastică, educație 

financiară pentru tineri, cercuri cu profil tehnico-aplicativ, cluburi de interes pentru elevi - lectură, 

gătit, teatru, dezbateri, cercuri de studiere a ținutului natal etc. Copiii și tinerii se pot înregistra gratuit 

la Cercurile tematice intitulate: „Arte plastice”, „Jucăria capitonată”, „Arte decorative”, „Lego-teh”, 

„Design vestimentar”, „Automodelism”, „Navomodelism”, „Aeromodelism”, „Sculptură miniaturală” sau 

la Programele „Provocarea verii - Descoperim biblioteca”, „Clubului de educație financiară pentru 

tineri”, „Ambasadorul Centrului de Tineret”, Programul Municipal de Dezvoltare Personală a Tinerilor 

și multe altele.

Totodată, activitățile, cercurile și programele gratuite pentru copii și tineri vor fi organizate pe toată 

perioada verii de către centrele și instituțiile specializate, după cum urmează: Rețeaua de Biblioteci

Municipale „B.P. Hasdeu”, Centrul de Activitate Extrașcolară ,,Curcubeul”, Centrul de Creație a Copiilor 

„Fantastic CeCeFel”, Stația Orășenească a Tinerilor Turiști, Centrul de creație tehnică din sect. 

Buiucani, Centrul de creație a copiilor ,,Ghiocel”, Centrul Educației Estetice „Lăstărel”, Bazinul de înot 

DETS, sect. Botanica, Centrul de creație tehnică a copiilor și tineretului, sect. Râșcani, Centrul orășenesc 

de creație tehnică a elevilor, Centrul comunitar pentru copii și tineri „Orizont”, Centrul de creație 

tehnică pentru copii și adolescenți ,,Politehnic” din sect. Centru, Centrul de Creație a Copiilor ,,Florile 

Dalbe”, Centrul de Creație a Copiilor „Floarea Soarelui” din sect. Centru, Centrul pentru Copii și Tineret 

„Udo Jurgens”, Școala de Arte „Vasile Costin” din Ghidighici, Centrul comunitar pentru copii și tineri 

„Cosmoss”, Școala de Arte Plastice „Alexei Șciusev”, Centrul de creație a copiilor „Luceafărul” și Centrul 

Municipal de Tineret Chișinău.

Copiii refugiați din Ucraina au beneficiat
de toate serviciile instituțiilor sus
numite, iar datorită dorinței lor de a
învăța și de a interacționa cu semenii,  în
prezent se păstrează o comunicare cu
tinerii care au beneficiat de serviciile
acestor centre.



TABERELE DE VARĂ CU SEJUR DE ZI

 13 tabere cu sejur de zi. Regimul de activitate al taberelor de zi s-a desfășurat între orele 

08:00 – 17:00, 15 zile, cu excepția zilelor de weekend, în perioada 06-24 iunie - schimbul I și 

27 iunie – 15 iulie – schimbul II. 

 3 tabere constante de odihnă: „Alunelul” (satul Bardar) sectorul Botanica; „Poienița veselă” 

(comuna Dănceni), sectorul Botanica și tabăra de odihnă „Cireșarii”, sectorul Centru.  Pentru 

a beneficia de bilet de odihnă în taberele constante „Cireșarii”, „Alunelul” sau „Poienița 

veselă”, părinții sau reprezentanții legali ai copiilor refugiați au depus o cerere în instituția 

de învățământ, unde copilul își face studiile. 

14 tabere sportive în afara orașului. 

 Pentru copiii municipiului Chișinău, inclusiv și pentru copii cu statut de refugiat, Primăria 

Municipiului Chișinău a organizat odihna de vară pentru sezonul estival 2022. Astfel, copiii 

din municipiu au beneficiat de diverse tipuri de tabere, inclusiv tabere cu sejur de zi, tabere 

constante, tabere sportive în afara orașului și tabere tematice.

Taberele tematice
 La fel, în  municipiul Chișinău au activat un șir de tabere tematice în cadrul centrelor de 

creație, centrelor comunitare pentru copii tineri, școlilor de artă și bibliotecilor municipale. 

13 centre de creație a copiilor și alte instituții extrașcolare au activat în perioada 01-30 iunie, cu 

programe distractive și educative pentru toți doritorii. 

24 de tabere tematice în baza centrelor comunitare pentru copii și tineri din subordinea DGPDC 

au desfășurat activități pentru toți doritorii. 

3 Școli de Arte au oferit o gamă largă de servicii extrașcolare copiilor cu vârsta între 7-19 ani. 

Este vorba de Școala de Arte „V. Poleacov”, Școala de Arte Plastice „A. Sciusev” și Școala de 

Muzică „M. Bieșu”. Taberele și-au desfășurat programul de activitate în perioada 13 iunie - 08

iulie, de luni până vineri între orele 09:00 și 12.30. 

Taberele tematice din cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu și cele 27 de filiale  au activat în 

perioada 1 iunie – 31 iulie, 3 ore pe zi. Agenda programului de activitate a taberelor a fost postat 

pe pagina bibliotecii. S-au putut înscrie la tabere toți utilizatorii Bibliotecii Municipale 

„B.P.Hasdeu” cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani, care dețin card de acces (cardul se oferă gratuit, 

inclusiv și refugiaților din Ucraina), iar înscrierea s-a făcut online sau direct la biblioteci. 

   



În perioada sezonului estival, în cadrul taberelor de odihnă pentru copii, organizate de către 
municipiul Chișinău s-au odihnit 780 de copii cu statut de refugiat, și anume: 

Taberele din cadrul Centrelor extrașcolare – s-au odihnit 325 copii cu statut de refugiat;

Taberele tematice din cadrul Centrelor comunitare pentru copii și tineri –  sau odihnit 124 copii cu 
statut de refugiat;

Tabăra ecologică Green Gate, Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști – s-au odihnit 227 copii cu 
statut de refugiat;

Taberele tematice din cadrul Bibliotecii municipale „Provocarea verii” – s-au odihnit 96 copii cu 
statut de refugiat;

Taberele constante total –  s-au odihnit 8 copii cu statut de refugiat.

La fel, pentru tinerii refugiați din municipiul Chișinău, cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani, Centrul 
Municipal de Tineret Chișinău a oferit un complex de servicii comunitare, oferindu-le tinerilor 
posibilitatea de a se implica în diverse programe specializate:

1. Serviciul de dezvoltare personală și animare a timpului liber;
2. Serviciul de voluntariat și participare;
3. Serviciul de orientare și ghidare în carieră a tinerilor;
4. Serviciul de informare și documentare.

Tinerii au fost implicați în programe de dezvoltare personală, dezvoltare antreprenorială, scriere de 
proiecte, voluntariat, schimb de experiență cu alte centre de tineret, etc. Aceștia au putut beneficia de 
serviciile Centrului de Tineret gratuit și au participat în cadrul tuturor programelor sus-menționate. 
În cadrul instituției, tinerii și-au petrecut timpul liber în cadrul spațiilor amenajate: Scuarul Tinerilor, 
Sala de lectură, Zona de recreere și jocuri de societate (masă de tenis, ochelari virtuali, Play Station), 
HUB pentru tineri în scriere de proiecte, Studiou de filmări. 

Perioada și programul de activitate: 01 iunie - 30 august 2022 de luni până vineri între orele 09:00 și 
18:00 sâmbătă între orele 12:00 - 20:00



TABĂRA DE ZI GREEN GATE 
 

Începând cu data de 14 martie 2022 a fost dat start programului de activități destinat taberei 

de zi ”Green Gate Primăvara” din incinta Centrului orășenesc al tinerilor naturaliști pentru 

copiii din familiile refugiate. 

Tabăra a fost dedicată copiilor cu vârstă cuprinsă de la 5 până la 12 ani a familiilor de refugiați 
din Ucraina. Aceasta a activat 5 zile în săptămână, de luni până vineri. Programul taberei a  

inclus 3 clase de cercuri cu profesorii Centrului. Programul a conținut pauze de ceai, jocuri 

educative și distractive, activități în aer liber, dar și excursii.

Ocupațiile în cadrul cercurilor au cuprins: lecții de desen, aplicații, design, floristică, grădinărit, 

acvariumistică, îngrijirea animalelor de companie, teatru ecologic, arte plastice, lecții de 

fotografie, și de calculator. În cadrul activităților au fost încadrați profesori înalt calificați, iar 

ocupațiile au fost desfășurate în grupuri mici, într-o atmosferă confortabilă, caldă și 

prietenoasă. 

La fel, copiii au vizitat mai multe locații turistice din orașul Chișinău, cum ar fi: Grădina 

Zoologică, Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, Parlamentul Republicii Moldova, Teatrul 

Epic de Etnografie și Folclor, Teatrul Licurici, parcul Valea Trandafirilor, Grădina Botanică, zoo 

de la Baby Holl, Centrul de creație a copiilor „Luceafărul”, Biblioteca „Traian”, America House 

Chișinău, Muzeul de istorie, Digital Park, etc.

 Programul taberei educaționale și de divertisment „GREEN GATE- Primăvara”:

09:00 – 09:15 – primirea copiilor, termometrie, repartizare pe grupe

09:15 – 09:30 – înviorare de dimineață
09:30 – 10:15 – ore de cerc conform programului

10:15 – 10:30 – pauză, jocuri în aer liber

10:30 – 10:45 – pauză de ceai

10:45 – 11:30 – ore de cerc conform programului

11:30 – 11:45 – pauză, jocuri în aer liber

11:45 – 12:00 – pauză de ceai

12:00 – 12:45 – ore de cerc conform programului

12:45 – 13:00 – totalurile zilei, plecarea copiilor





Proiectul educațional GREEN GATE PRIMĂVARA PENTRU COPIII DIN UCRAINA CU DRAG a 

derulat de la 4 martie până la 31 mai. În cadrul proiectului au participat 492 copii din Ucraina cu 

vârste între 2 și 16 ani. 259 fete și 233 băieți. 
În perioada 6 iunie-12 august a derulat proiectul GREEN GATE VARA la care au participat 193 

copii din Ucraina (92 fete, 101 băieți) și 495 copii din Moldova.

De la 1 septembrie curent până în prezent, este în proces de derulare proiectul GREEN GATE 

FOR UKRAINE. În cadrul proiectului avem 97 de copii din Ucraina cu vârsta între 2 și 14 ani  46 

băieți și 51 fete. 

Într-un mod sau altul, tot efectivul didactic al Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști (32 

cadre didactice ) este implicat în activitățile desfășurate în cadrul taberei.

Tabăra activează până în prezent, programul fiind adaptat pentru copii de toate vârstele. 

În perioada martie-decembrie, în cadrul 
taberei au participat 782 copii



De la începutul agresiunii ruse din Ucraina, peste 

50 de mii de copii ucraineni și-au găsit refugiu în 

țara noastră, aceștia având nevoie să resimtă 

sentimentul de siguranță și protecție, esențiale 

pentru bunăstarea lor. Totodată familiile refugiate 

au nevoie de suport pentru a le oferi copiilor hrană 

de calitate, activități educaționale și de agrement, 

precum și timp liber pentru părinți, necesar pentru 

a se încadra în câmpul muncii, iar biblioteca 

noastră a reușit să acopere aceste necesități și să 

creeze un mediu incluziv pentru copiii refugiați 
din Ucraina.

Proiectului de integrare al diasporei polone și 
ucrainene, inclusiv a refugiaților din Ucraina, a fost 
organizată în parteneriat cu Congresul Național al 
Ucrainenilor din Moldova și finanțată de către 
Solidarity Fund PL în Moldova (fundație de stat 
gestionată și cofinanțată de Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Polone).

Tot în sprijinul copiilor refugiați din Ucraina, 
s-au implicat și mai multe ONG-uri precum 
sunt: CCF Moldova (Copil Comunitate 
Familie), dar și Organizația Umanitară 
Internațională – INTERSOS, oferind servicii 
psiho-sociale și suport medical pentru 
persoanele refugiate. Prietenii noștri de la 
INTERSOS, au fost cei care ne-au asigurat și 
transport pentru a ne deplasa în siguranță cu 
copiii în excursie. 

100 DE COPII DIN REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA ȘI POLONIA, AU 
PETRECUT TIMPUL ÎN CADRUL UNEI TABERE DE VARĂ ORGANIZATE ÎN 
INCINTA BIBLIOTECII DE CULTURĂ ȘI LITERATURĂ POLONĂ „ADAM 
MICKIEWICZ”, FILIALĂ A BIBLIOTECII MUNICIPALE „B.P.HASDEU” DIN 
CHIȘINĂU. 
ZILNIC, COPIII AU ÎNVĂȚAT LIMBA ROMÂNĂ, ENGLEZA, AU FĂCUT 
SPORT, AU PRACTICAT ARTA DECORATIVĂ ȘI DESIGUR AU CITIT. 



TABĂRA DE VARĂ 
 

Tabăra de vară a reușit să creeze un mediu incluziv pentru copiii refugiați din Ucraina,
astfel încât ei să resimtă sentimentul de siguranță și protecție, esențiale pentru 
bunăstarea lor. Tabăra de vară a activat începând cu luna iulie și a găzduit zilnic câte 18- 
20 de copii. În cadrul taberei, participanții au mers în excursii la aeroport, la stația de 
pompieri, precum și în alte destinații care au oferit copiilor posibilitatea să cunoască 
mai bine orașul și să se familiarizeze cu ritmul acestuia.
 
 Participarea copiilor în cadrul taberei de vară a fost gratuită, costurile fiind acoperite de 
către Solidarity Fund PL în Moldova și Congresul Național al Ucrainenilor din Republica 
Moldova în baza unui Acord de colaborare între aceste instituții, finanțat de Polish aid.



 La 8 aprilie 2022, Organizația Internațională Non-guvernamentală Isra AID în 
parteneriat cu Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” din Chișinău au deschis în cadrul 
filialei „Lesea Ukrainka” un spațiu destinat pentru mamele ucrainene și copiii lor, 
refugiați.
Spațiul este unul confortabil pentru lectură și joc. Copii au acces la o colecție de cărți 
colorate și atractive în limba ucraineană, la jucării și rechizite de birou. Bibliotecarii 
implică copii în ateliere de lectură, jocuri cognitive, ateliere de creație.
Biblioteca ludică oferă oportunitate copiilor refugiați să se întâlnească cu semenii săi, 
să învețe lucruri noi și să se joace. Bibliotecarii se implică activ, răspunzând nevoilor 
emoționale și educaționale ale copiilor care au traversat granițele Ucrainei, oferindu- 
le sprijin în comunitățile lor temporare.
În perioada aprilie – noiembrie 2022 au fost integrați și socializați circa 100 de copii, 
care au participat la 47 evenimente cu tematică ucraineană și au vizitat biblioteca de 
505 ori.
  

 SPAȚIU PENTRU MAMELE UCRAINENE 
ȘI COPIII LOR REFUGIAȚI, LA 

BIBLIOTECA „LESEA UKRAINKA”



Susținere continuă a copiilor refugiați de către 
Administrația Publică Locală și partenerii din cadrul 

organizațiilor neguvernamentale



Activități desfășurate în cadrul bibliotecii Lesea 
Ukrainka, filială a bibliotecii municipale ”B.P. Hasdeu”



Organizarea unui spațiu pentru mamele și copiii refugiați
Programe și servicii
Tabăra de vară

La 8 aprile curent în biblioteca ”I. Mangher” a fost deschis centrul SPAȚIU SIGUR PENTRU 
MAME ȘI COPII – refugiați din Ucraina. Autorul și coordonatorul proiectului, directorului 
bibliotecii Anna Bațmanova. 
Sponsorii proiectului –organizația britanică de caritate WORLD JEWISH RELIEF (WJR), 
organizația non-comercială BEARR TRUST.
Realizarea proiectului a fost posibilă datorită Direcției Cultură a Primăriei Municipiului 
Chișinău, dar și partenerilor precum:  filiala rețelei mondiale Junior Chamber International 
(JCI), CCF Moldova (Copil, Comunitate, Familie), organizația Programe Internaționale și 
Parteneriate, Liga Femeilor Poloneze, Teatrul Social; B. M. ”B. P. HASDEU”, Comunitatea 
evreiască din R. M., dar și a persoanelor particulare. 
Sarcina primordială a Centrului este asigurarea unui spațiu funcțional cultural de recreere și 
agrement pentru mame și copii în condițiile deplasării persoanelor civile în Republica 
Moldova de pe teritoriul conflictului militar din țara vecină.  Din start a fost desfășurată o 
campanie vastă de comunicare. Informația despre Centrul și serviciile propuse a fost plasată 
pe mai multe platforme informaționale: Ajutor ucraineni în Moldova; Moldova Ucraina Help; 
Biblioteca municipala “B. P. Hasdeu”; Друзья библиотеки ”И.Мангер”; SOS Украiнцi Молдова. 
Echipa instituției a vizitat centrele de plasament ale refugiaților, unde am dus postere, afișe, 
anunțuri. 
 

 

SPAȚIU SIGUR PENTRU MEME ȘI COPII
 LA BIBLIOTECA I. MANGHER

 



Programe sportive: șah, dans, jocuri sportive în aer liber.
Programe distractive: jocuri de masă, jocuri intelectuale.
Programe de informare: copiii au fost într-un șir de excursii prin oraș, cât și prin țară: au 
vizitat Biblioteca Municipală și Biblioteca Națională, au fost la Monumentul Victimelor 
Ghetoului din Chișinău și la Muzeul Național, la Castelul Mimi, la Orheiul Vechi; la ferma 
de cai Sparta, la Selfi Museum, la Grădina Zoologică și încă multe alte locuri interesante.

Copiilor și părinților le-a fost propusă o gamă vastă de programe și servicii. 
Programe educaționale: studierea limbilor: ucraineană, engleză și germană, ore de 
poveste și de lectură. Acum le-am oferit copiilor din Ucraina să meargă la școală online.

Ateliere de creație: modelare din lut, desen, origami, aplicații. În toate aceste activități au 
fost și sunt, implicați atât copiii, și părinții. Mereu sunt alături realizând activități ca 
modelatul, desenelul ș.a. Copiii din Ucraina alături de cei din Chișinău au participat la 
programele Provocarea verii și Tabăra de creație, dar și la proiectul internațional Citim 
împreună fără frontiere. 
 

 

 BIBLIOTECA I. MANGHER RĂMÂNE 
A FI ȘI ÎN PREZENT UN SPAȚIU PRIETENOS

PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA
 

 Zilnic în Centru se află un psiholog care acordă asistența necesară (individuală și în grup) 
copiilor și mamelor acestora. 
Pentru funcționarea cât mai eficientă a Centrului, au fost recrutați pedagogi-voluntari locali 
și din rândul refugiaților din Ucraina. Din luna octombrie curent, activitatea Centrului a fost 
axată pe programe educaționale: pregătirea pentru școală (în l. ucraineană), lecții de limba 
engleză, lecții de desen, muzică, șah, modelare din lut, gimnastica curativă ș.a. În fiecare zi la 
lecții asistă 15-20 de copii cu vârsta între 5-12 ani, în zilele de duminică – 20-30 copii. 
Pe parcursul săptămânii vizitele în Centru ating cifra de 800.  Din luna aprilie până în 
prezent, de serviciile Centrului au beneficiat cca 7.000 de persoane: copii și adulți din 
diferite localități ale Ucrainei.

 



 
SUPORT PENTRU PERSOANELE REFUGIATE ÎN 

CADRUL BIBLIOTECII MUNICIPALE 
"B. P. HASDEU"

 

Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu” din Chișinău în luna august a devenit parte a unui 
proiect deosebit „Bibliotecile aduc schimbarea în comunitate în timpul crizei 
refugiaților”.

Proiectul este implementat în 10 biblioteci din 10 comunități din țară. Iar obiectivul 
acestuia este implicarea responsabilă a comunităților, prin intermediul bibliotecilor, în 
răspunsul eficient la criza refugiaților, dar și crearea în cadrul bibliotecilor a unor spații 
sigure pentru persoanele refugiate, în special pentru femei și copii. În această perioadă au 
fost desfășurate diverse activități cu participarea femeilor și copiilor din comunitate, în 
vederea integrării femeilor și copiilor refugiați.

Astfel, Biblioteca Centrală a Bibliotecii Municipale din Chișinău a devenit un centru cu 
spațiu sigur pentru femei și fete, un spațiu în format ludoteca pentru copii, dar pentru tineri 
o locație dotată cu echipament, mobilier, cărți și alte resurse informaționale.

În cadrul proiectului au fost organizate mai multe activități pentru copii și femei în care 
beneficiarii au primi informații la serviciile de asistență specializată. Au fost organizate 
grupuri de suport, cu implicarea unui psiholog, ce primesc pachete cu produse de primă 
necesitate. 

Proiectul „Bibliotecile aduc schimbarea în comunitate în timpul crizei refugiaților” este 
implementat de către Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu Asociația 
Bibliotecarilor din Republica Moldova.



Voluntariat corporativ în sprijinul refugiaților (28 februarie - 11 martie) 

Voluntariatul Corporativ este o metodă non-formală de implicare a angajaților în activități 
cu impact pozitiv asupra comunității noastre. În acest context ținem să menționăm despre 
implicarea în acțiuni de voluntariat a angajaților Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” care s- 
au implicat ca voluntari în cadrul centrelor de plasament temporar pentru refugiați: 
MoldExpo, Căminul Școlii Profesionale nr. 2, Școala Sportivă Specializată de handbal, 
Centrul de Cultură „Orion”. 
 
Responsabilitățile prioritare:
Livrarea serviciilor educaționale (jocuri, ateliere de creație, ateliere de lectură).
Ghidarea și orientarea refugiaților (informarea refugiaților despre accesul la serviciile de 
sănătate, servicii educaționale. 
Donarea articolelor de igienă personală, articolelor de dormit, îmbrăcăminte.
Înregistrarea refugiaților în sistemul informațional de evidență a refugiaților.
Biblioteca Publică de Drept, filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a elaborat un suport 
informativ privind legislația ce vizează aspectul refugiaților: https://bit.ly/3v3ziMj  
Menționăm implicarea bibliotecarilor în ture de zi și de noapte.

400 ore
DE VOLUNTARIAT

CORPORATIV

2 8  F E B R U A R I E  -  1 1  M A R T I E

https://bit.ly/3v3ziMj




 
PARTICIPAREA FILIALELOR LA 

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „CITIM 
ÎMPREUNĂ FĂRĂ FRONTIERE: O ORĂ DE 

POVEȘTI PENTRU UMANITATE” 
 

Participarea filialelor la implementarea Proiectului „Citim Împreună Fără Frontiere: O oră 
de povești pentru umanitate” 

Prin această inițiativă, biblioteca dorește să ajute, răspunzând nevoilor emoționale și 
educaționale ale copiilor care au traversat granița Ucrainei, oferindu-le activități și locuri pe 
care să le exploreze în comunitățile lor temporare.

Impact: 6 filiale implicate, extinderea colecției, citirea cu voce tare a poveștilor pentru copiii 
refugiați din 11 titluri de carte.



 
ATELIER DE CREAȚIE: ”PICTEAZĂ PACEA” 

 

Participarea filialelor la implementarea Proiectului de artă „Pictează Pacea”, organizat de 
CAPAROL Moldova în parteneriat cu Klumea, în semn de solidaritate cu cei care au fugit din 
calea războiului în țara noastră. În cadrul proiectului sunt organizate ateliere de creație/de 
pictură cu genericul „Solidari pentru PACE” (o lume fără război - o lume la care visează copiii).
Impact: 6 filiale implicate, incluziunea socială a copiilor refugiați,
extinderea parteneriatului.

https://www.facebook.com/CAPAROL.Moldova/?__cft__%5b0%5d=AZXD36twFbVsVWC3157-dJ5b_CTLRI21g-qzyfuHRtHyPKgwZkdBFN5GsIdM_RcWL8XEMeIrxUyHeaKlT2WCEYGs6eWMr2lxduqGr-TwkaJN5It7i2_iTBjrn2vm8tU4z0BFb6CKInRITWd_Zr20PtEu&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/klumeaevents/?__cft__%5b0%5d=AZXD36twFbVsVWC3157-dJ5b_CTLRI21g-qzyfuHRtHyPKgwZkdBFN5GsIdM_RcWL8XEMeIrxUyHeaKlT2WCEYGs6eWMr2lxduqGr-TwkaJN5It7i2_iTBjrn2vm8tU4z0BFb6CKInRITWd_Zr20PtEu&__tn__=kK-R


Din data de 5 martie 2022, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău oferă intrare gratuită 
refugiaților din Ucraina să viziteze expoziția permanentă. 

Pe parcursul zilei de lucru Muzeul de Istorie a orașului Chișinău este deschis pentru copii și părinți 
la ateliere de creație ce sunt organizate în Sala Panoramică a muzeului. În cadrul atelierelor copiii 
au posibilitate să realizeze aplicații, desene, de asemenea cu ei sunt organizate jocuri interactive 
individuale și în grup. Pe parcursul lunilor martie și aprilie, Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, a 
fost vizitat de circa 300 de refugiați din Ucraina.

Pe perioada 6 mai - 12 mai 2022 Sala Panoramică a Muzeului de Istorie a orașului Chișinău a 
găzduit expoziția „Liniștea, pe care am pierdut-o”, autoare Victoria Vitvitska, pictoriță din or. Kiev, 
care a trecut personal prin toate ororile războiului de pe teritoriul țării sale. Au fost expuse 18 
lucrări cu tematica războiului din Ucraina, executate în tehnica acuarelă. În ziua lansării 
vernisajului a avut loc și un recital muzical din creațiile compozitorilor ucraineni, prezentat de 
Victoria Limaeva. Evenimentul a fost consacrat realității dramatice din țara vecină, atrăgând 
atenția asupra importanței relațiilor interumane și a păcii. 

        Pe data de 14 mai, în cadrul Nopții Europene a muzeelor, la muzeu a fost organizat un Plein 
Air cu genericul „Legendele Chișinăului”, cu un grup de copii refugiați din Ucraina. Artistul plastic 
Galina Vieru,membru al UAP a povestit copiilor legende ale orașului Chișinău și a lucrat în diferite 
tehnici. La master-class au participat circa 40 de copii și 30 maturi refugiați din Ucraina. Ei au fost 
prezenți și la concertul organizat cu suportul Școala de Muzică „Alexei Stârcea” și a Școlii de Arte 
„Valeriu Poleakov”.

Suport pentru persoanele refugiate oferit de 
Muzeul de Istorie al orașul Chișinău



 ASISTENȚĂ PSIHOLOGICĂ

Centrul psiho-socio-pedagogic din cadrul Direcției generale educație, tineret și sport, în 
perioada 24.02.2022 – 31.05.2022 a format Echipa mobilă din 62 de psihologi, în scopul 
acordării suportului psihologic refugiaților, în 30 de Centre de cazare temporară a 
refugiaților.
Astfel, la moment sunt înregistrate 2 740 de activități ca sprijin profesional copiilor și 
adulților, dintre care:

Consilieri individuale
1 118 refugiați

Primul ajutor
820 refugiați

Recomandări părinților în susținerea  copiilor
469 refugiați

Activități de grup
324 copii refugiați

Terapie logopedică
9 copii refugiați

Formarea profesională continuă a bibliotecarilor
        
În parteneriat cu Organizația Internațională Non-guvernamentală ”Isra AID” au fost organizate 
două ateliere. Cel dintâi fiind intitulat „Primul ajutor psihologic” la care au participat 45 de 
bibliotecari, iar ulterior- Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a organizat atelierul 
„Capacitatea bibliotecarilor pentru sprijinirea refugiaților și solicitanților de azil: context 
psihologic” la care au participat 17 bibliotecari. Scopul atelierelor a fost formarea competențelor 
cu privire la comportament în situații de criză și fortificarea abilităților de a acorda ajutor 
refugiaților. Implicarea bibliotecii a fost diseminată în cadrul Conferinței Internaționale „Sharing 
Cafe – Welcomeing Refugees to Moldova!” organizată de Asociația Bibliotecarilor din Republica 
Moldova și Fundația Progress.



 ACTIVITATEA PSIHOLOGILOR ȘCOLARI
ÎN SOLUȚIONAREA CRIZELOR EMOȚIONALE ALE 

COPIILOR REFUGIAȚI
În timpul conflictelor și a crizelor, copiii sunt expuși la adversități multiple și
grave, precum ar fi: separarea forțată de membrii familiei, expunerea la acțiuni de
violență și tot ceia ce include divizare, izolare și ruinare. Aceste situații, produse
cumulativ pot avea efecte asupra sănătății fizice, psihice și a stării de bine a
copiilor.

Odată cu încadrarea în mediul educațional a elevilor refugiați, prioritatea
psihologilor școlari a fost orientată spre suport și asistența psihologică a acestora.
În temeiul solicitării Fundației pentru Dezvoltare, adresate Direcției generale
educație, tineret și sport, au fost instruiți specialiștii din cadrul Centrului psiho-
socio-pedagogic și 10 psihologilor din instituțiile de învățământ, care la rândul lor
au instruit psihologii din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău la subiectul
,,Spații sigure de învățare și vindecare”, în cadrul proiectului ,,Reziliență și curaj
pentru copiii refugiați ucraineni”, implementat de către Comitetul Internațional de
Salvare (IRC).

Astfel, începând cu luna octombrie, psihologii școlari concomitent cu ședințele de
profilaxie și consiliere individuală cu elevii și părinții au diseminat în rândul
cadrelor didactice, conceptul de creare în instituțiile de învățământ a claselor și
spațiilor sigure de învățare și recuperare pentru elevii .

Aici, ne referim la mediul școlar sigur și previzibil, focusat pe protecția
copilului în situație de criză, încât să fortifice la elevi relațiile de încredere cu
adulții în scopul restabilirii sentimentului de control, apartenență la grup și siguranța
în ziua de mâine.
Prin urmare, cadrele didactice desfășoară activități structurate, ținând cont de
particularități individuale, situaționale, pentru a dezvolta la elevi abilitați
fundamentale de dezvoltare a relațiilor pozitive, a respectului față de sine și
stimularea cognitivă.



TEHNICI DE LUCRU ÎN OFERIREA SUPORTULUI 
PSIHO-EMOȚIONAL AL COPIILOR REFUGIAȚI

 
Cele mai frecvente stări atât la copii cât și la adulți sunt cele de ordin psiho- 
emoționale, însoțite de nesiguranță, încordarea, disconfort emoțional, negarea 
și alte stări de temeri pentru prezent și viitor.

Pentru copii s-au aplicat tehnici de degajare și exteriorizare prin desen, tehnici de 
relaxare musculară și povești terapeutice. Rolul psihologului în relaționarea cu 
adulții este de a dezvolta copingul adaptativ, fortificarea reziliențelor de a înfrunta 
situația, dar și încurajarea familiilor de a prelua un rol activ în propria recuperare.



 
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

Pentru studii permanente – 11 elevi
Pentru activități temporare – 35 elevi
Pentru lecții online cu profesori din Ucraina - 17

Odată cu declararea stării de urgență și sosirea în țară a refugiaților din Ucraina, 
Direcția cultură a stabilit acțiunile care sunt necesare de întreprins pentru a 
ajuta copiii refugiaților să se încadreze în societatea noastră și să-ți găsească 
activitățile extrașcolare, pe care le practicau în țara lor de baștină, au asigurat 
accesul în instituțiile noastre de învățământ extrașcolar, precum și 
continuitatea studiilor artistice ale copiilor refugiați.

Pentru ca părinții să identifice instituția de care are nevoie, s-au elaborat afișe cu 
serviciile prestate de fiecare instituție care au fost plasate pe paginile școlilor de 
muzică, arte și arte plastice, au fost repartizate și la centrele de plasament ai 
refugiaților. Totodată au fost elaborate și distribuite pliante cu informație despre 
școli în 3 limbi: română, ucraineană și engleză. 
În luna martie au apărut primii solicitanți. Aceștea au avut nevoie fie de a-și 
continua studiile până la sfârșitul anului școlar, fie de a fi înscriși temporar în 
activitățile artistice sau pentru a li se oferi spațiu și instrumentul muzical necesar 
cu scopul de a petrece lecții la distanță cu profesorii din Ucraina.
Astfel, din luna martie și până la data de 31 mai, în instituțiile de învățământ 
artistic extrașcolar din subordinea Direcției Cultură au fost înscriși:

Elevii care studiază instrumentele muzicale participă și în programele artistice ale 
evenimentelor culturale organizate în școală și în afara ei, iar cei de la profilul arte 
plastice participă la master-classuri la disciplinele școlare: desen, pictură, 
compoziție, sculptură, design grafic. Toate serviciile pentru acești copii sunt 
gratuite.



 CENTRUL MUNICIPAL DE TINERET CHIȘINĂU
 
 

Centrul Municipal de Tineret Chișinău a avut o implicare foarte activă în gestionarea 
crizei refugiaților din municipiul Chișinău. Astfel, începând cu data de 25 februarie, 
echipa Centrului Municipal de Tineret Chișinău a reușit să implice peste 600 de 
voluntari în gestionarea crizei cu refugiații din Ucraina la Centrele de plasament din 
municipiu. Voluntarii au fost implicați în primirea și sortarea donațiilor, precum și la 
distribuirea acestora către refugiați. 

Voluntarii au fost implicați zilnic în desfășurarea activităților în ture de 24 ore, pentru a 
asigura un proces bine gestionat, prin oferirea suportului tuturor celor care aveau 
nevoie. Mai mult ca atât, voluntarii noștri au fost implicați și la punctul de trecere al 
frontierei din Palanca unde au oferit ceai și biscuiți celor care treceau frontiera. Toți cei 
implicați au primit certificate nominale de voluntariat pentru orele de voluntariat 
realizate în această perioadă, certificatele fiind eliberate în conformitate cu Legea cu 
privire la voluntariat.

Centrul Municipal de Tineret Chișinău realizează un șir de programe și acțiuni destinate 
tinerilor refugiați din Ucraina pentru aprilie-iunie 2022. Astfel, Centrul desfășoară 
activități de informare despre oportunitățile de dezvoltare personală pentru tineri prin

 

 



Centrul desfășoară activități de informare despre oportunitățile de dezvoltare 
personală pentru tineri prin distribuirea de broșuri informative și discuții cu tinerii 
refugiați. Au fost realizate numeroase vizite în teritoriu cu Echipa mobilă, în cadrul 
cărora au fost informați despre serviciile Centrului de Tineret peste 2011 de tineri din 
Ucraina.  
În cadrul acestor vizite se desfășoară activități de recreere, team building-uri și training-uri 
în cele 18 suburbii ale municipiului Chișinău. În scopul dezvoltării abilităților de organizare 
și planificare, precum și a competențelor de comunicare și relaționare interpersonală, în 
cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău sunt realizate mai multe programe de 
dezvoltare personală pentru acești tineri, cum ar fi Programul de abilitate al tinerilor 
refugiați, care derulează printr-un șir de training-uri pe diferite tematici: „Consolidarea 
echipei”, „Inteligența emoțională”, „Incluziunea semenilor”, „Leadeership”, „Gestionarea 
emoțiilor negative”, „Canalizarea energiei”, „Ridicarea nivelului de autorespect și a imaginii 
de sine”, Programul de mentorat pentru voluntari, ce cuprinde diverse cursuri de 
dobândire a competențelor necesare în domeniu, Programul de animare al timpului liber 
„Weekend la Centru”, în care se urmărește petrecerea timpului liber prin diferite activități 
de cunoaștere și socializare, Programul Formare de Formatori pentru voluntari, etc. 
În scopul încurajării procesului de integrare a tinerilor refugiați, Centrul Municipal de 
Tineret Chișinău a inițiat mai multe cluburi de interese cu participarea tinerilor ucraineni 
în cadrul unor activități comune culinare, sportive, economice, master-class-uri, excursii, 
schimb de bune practici cu tinerii moldoveni.

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL CENTRELOR DE TINERET
 



În scopul dezvoltării unei comunicări prietenoase dintre tinerii refugiați din Ucraina și 
tinerii din Moldova, în luna iunie a demarat Programul municipal de dezvoltare 
personală a tinerilor, care cuprinde activități comune a tinerilor, dezvoltând astfel 
abilitățile lor de integrare mai ușoară în societate. Programul este predestinat pentru 
340 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani și cuprinde mai multe training-uri și 
sesiuni de autocunoaștere. Centrul Municipal de Tineret Chișinău a înregistrat până în 
prezent 1978 de tineri din Ucraina care au beneficiat de serviciile prietenoase ale 
programelor concepute de către echipa 

 Și nu în ultimul rând, în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău, tinerii 
beneficiază de suport psihologic. Sunt organizate activități de terapie în grup, sunt 
abordate diferite situații de viață referitoare la vulnerabilitatea umană, creșterea 
rezilienței la rușine și vinovăție, prezența conștientă, comunicare eficientă, mecanismul 
funcționării relațiilor de cuplu, abuzul fizic și emoțional, exerciții de curaj și compasiune 
etc. 

 

 







DIRECȚIA GENERALĂ ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI 
SOCIALĂ: SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ, 

AJUTOR UMANITAR

 Asistență medicală primară
Asistență medicală staționară
Ajutor umanitar

 
Direcția generală asistență medicală și socială a Consiliului Municipal Chișinău, de la 
începutul crizei refugiaților, a asigurat necondiționat asigurând și în continuare cu 
servicii de asistență medicală toate persoanele refugiate din municipiul Chișinău. 

La necesitate, refugiații beneficiază de asistență medicală primară în cadrul 
Instituțiilor medico-sanitare publice și private ce prestează servicii de asistență 
medicală primară, iar în cazul urgențelor medico-chirurgicale, aceste servicii sunt 
prestate în cadrul spitalelor, în conformitate cu ordinele Ministerului Sănătății al 
Republicii Moldova nr. 167, 166 din 26 februarie 2022, nr. 210 din 04 martie 2022.
 
Referitor la acordarea asistenței medicale refugiaților din Ucraina, potrivit rapoartelor 
prezentate de către instituțiile medico-sanitare municipale, în perioada 24.02.2022 – 
19.12.2022, au fost înregistrate total 12.298 adresări, dintre care 6.908 solicitări de 
asistență medicală pentru copii și 527 pentru gravide. Din numărul total de adresări, 
9 967  sunt în instituțiile medico-sanitare publice ce acordă asistență medicală 
primară și 2.090  în staționar.

În perioada menționată, peste 103 de gravide s-au aflat la tratament în condiții de 
staționar în spitalele municipale (IMSP SCM „Gh. Paladi”, MM nr. 2), inclusiv au fost 
înregistrate 53 nașteri. 
Cele mai frecvente adresări din rândul refugiaților sunt: infecțiile respiratorii acute; 
infecții respiratorii virale acute; controlul profilactic; eliberarea certificatelor pentru 
școlarizare/grădiniță; infecția COVID-19; traume, plăgi; asistență stomatologică; DZ; 
obst-ginecologie; vaccinare antiCOVID-19 etc.

Prin intermediul DGAMS a fost distribuită donația Organizației Internaționale pentru 
Migrație Chișinău pentru refugiați (prin IMSP Asociațiile Mediale Teritoriale) 126 boxe 
scutece, hrană pentru copii până la 1 an (Vitalac, Similac, Maliutca, Mellini, Milasan, 
Nistogen, Nestle Little steps etc.) – 214 pachete, terci pentru copii – 150 borcănașe. 
Totodată, a fost distribuită către IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr.1 
donația a 21 pachete de hrană pentru copii până la 1 an.  



 INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA REPARTIZAREA 
PACHETELOR CU AJUTOR UMANITAR

IMSP Asociațiile Medicale Teritoriale au fost asigurate cu medicamente din 
donațiile oferite de către Organizația Internațională pentru Migrație Chișinău 
și DISTRIMED S.R.L., prin intermediul DGAMS.

La fel, în gestiune Direcției generale asistență medicală și socială se află 
Centrul de plasament temporar Patria Lukoil (fostul cinematograf  Patria 
Lukoil). Aici persoanele refugiate de pe teritoriul municipiului Chișinău pot 
beneficia de ajutor umanitar. Astfel, din data deschiderii depozitului Centrului 
de plasament temporar „Patria Lukoil”, 16 martie 2022, au fost înregistrate și 
executate 44 844 de cereri pentru ajutor umanitar. 

Produse alimentare

Produse igienă pentru adulți
Produse alimentare pentru copii

Produse casnice

Produse de igienă pentru copii

Haine și încălțăminte

Produse chimice

Jucării și cărți
Produse p/u animale

59.053

41.532

3.308

2.773

2.252

1.454

600

351

215

Categoriile și cantitatea de ajutoare umanitare distribuite la depozitulCategoriile și cantitatea de ajutoare umanitare distribuite la depozitul  
Centrului de plasament Patria Lukoil de la deschidere (16 martie 2022)Centrului de plasament Patria Lukoil de la deschidere (16 martie 2022)

  





ÎNCADRAREA COPIILOR DIN UCRAINA ÎN INSTITUȚIILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL DIN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

 
 
 













CAMPANIA „„AJUTĂ-MĂ SĂ TE AJUT”

La 27 mai, 2022, Primăria Municipiului Chișinău și Direcția generală pentru protecția 
drepturilor copilului a Consiliului Municipal Chișinău au lansat campania „Ajută-mă 
să te ajut”, care are ca obiectiv informarea comunității refugiaților privind serviciile 
specializate acordate de instituțiile municipiului Chișinău, identificarea și 
monitorizarea copiilor refugiați din Ucraina și a însoțitorilor acestora, aflați în tranzit 
sau care au decis să rămână în Chișinău, în vederea cunoașterii problemelor cu care 
se confruntă și luării de măsuri concrete pentru rezolvarea operativă a acestora.
 
Campania „Ajută-mă să te ajut!” este realizată de către Primăria Municipiului Chișinău 
și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului Municipal 
Chișinău în cadrul proiectului „Date pentru Impact” (D4I), cu sprijinul financiar al 
Agenției pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (USAID) și susținerea 
Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR).
Care sunt obiectivele campaniei:
• Informarea comunității refugiaților privind serviciile specializate acordate de 
instituțiile municipale;
• Identificarea și monitorizarea copiilor refugiați din Ucraina și a însoțitorilor acestora, 
aflați în tranzit sau care au decis să rămână în Chișinău, în vederea cunoașterii 
problemelor cu care se confruntă și luării de măsuri concrete pentru rezolvarea 
operativă a acestora. 
Care sunt activitățile campaniei:
În perioada 30 mai - 27 august 2022, circa 60 de angajați ai instituțiilor municipale 
(asistenți sociali, pedagogi, psihologi) vor activa în toate sectoarele din Chișinău pentru 
identificarea tuturor copiilor refugiați și a însoțitorilor acestora, care locuiesc în 
centrele de plasament sau în familii, în vederea oferirii de informații, suport și asistență 
în funcție de nevoile lor specifice. 
Care sunt beneficiile campaniei:
Această campanie aduce beneficii, în special, pentru copiii refugiați în situație de risc, 
care sunt asistați în perfectarea actelor de identitate, depunerea cererii de azil, 
reprezentarea intereselor și drepturilor acestora, informarea lor și a însoțitorilor asupra 
Telefonului Copilului pentru raportarea cazurilor suspecte de violență, neglijare, 
exploatare și trafic, oferirea de protecție specială pentru copiii în risc sau separați. Toți 
copiii refugiați vor fi monitorizați de serviciile municipale pentru a se preveni 
separarea acestora de părinți sau de alți reprezentanți legali care îi însoțesc.



De ce este necesară campania „Ajută-mă să te ajut!”:
Conform datelor statistice, anunțate de către Biroul Migrație și Azil al Ministerului 
Afacerilor Interne, până pe 27 mai 2022, pe teritoriul Republicii Moldova au fost 
înregistrați peste 83 800 de refugiați ucraineni, dintre care 44 500 sunt copii.

Conform ultimelor date, 541 de elevi refugiați din Ucraina sunt înscriși în instituțiile de 
învățământ din municipiul Chișinău. La zi frecventează 152 cu statut de elev și 389 cu 
statut de audient. 

Tot în capitală, peste 760 de copii beneficiază de educație non-formală în centre de 
creație, programe extrașcolare, centre comunitare pentru copii și tineri, centre de zi. De 
asemenea, în Chișinău sunt peste 3.700 de familii care au găzduit refugiați. De exemplu, 
Centrul pentru refugiați „Patria Lukoil” a înregistrat timp de patru luni aproape 39 448 de 
cereri de ajutor umanitar, dintre care 23 590 cereri depuse de familii care au în îngrijire 
de copii. 

Cifrele prezentate mai sus sunt însă fragmentate, imprecise și incomplete, lipsind o 
evidență exactă a copiilor refugiați și a însoțitorilor lor, în special, a celor care trăiesc în 
comunitate (în familii sau în spații închiriate). Acest lucru îngreunează adaptarea și 
calibrarea serviciilor municipale în vederea unui răspuns adecvat la multiplele nevoi ale 
copiilor și familiilor refugiate.

Din acest considerent, în cadrul campaniei au fost desfășurate mai multe activități, care 
au avut ca scop informarea comunității refugiaților privind serviciile specializate acordate 
de instituțiile municipale, cât și identificarea și monitorizarea copiilor refugiați din 
Ucraina și a însoțitorilor acestora în scopul integrării lor în comunitate.
Din data de 19.09.2022 specialiștii au reușit să cartografieze 2827 de copii refugiați. Dintre 
aceștia, 252 au fost identificați în situație de risc, cărora le-a fost acord imediat suportul 
necesar și ulterior au fost monitorizați de către specialiștii din cadrul direcției. La fel, 
peste 4000 de persoane au fost informate despre serviciile prestate de către municipiul 
Chișinău pentru persoanele refugiate din Ucraina.



















Serviciile specializate acordate de municipiul Chișinău copiilor și familiilor din Ucraina de 
instituțiile din subordinea Consiliului Municipal Chișinău 

22 976 de refugiați și-au găsit adăpostul, până pe 17 octombrie 2022, în Centrele municipale de 
plasament pentru refugiați.
Ai nevoie de cazare și adăpost?
 Dacă ai nevoie de un loc de cazare temporar, asigurat cu toate condițiile necesare pentru trai, te 
așteptăm cu drag la Centru de plasament „Patria Lukoil” (fostul cinematograf „Patria Lukoil”), pe 
strada Studenților nr. 7/5.
 Ai nevoie de alimente și produse de primă necesitate?
44 844 de pachete cu ajutor umanitar au fost distribuite, până pe 17 octombrie 2022, refugiaților 
la depozitul de la Patria Lukoil. 
Centrul de plasament „Patria Lukoil” (fostul cinematograf „Patria Lukoil”) oferă mai multe servicii 
de sprijin pentru refugiați. Pentru a beneficia de ajutor umanitar (pachete alimentare, pachete 
igienice, prânzuri gratuite, etc.), te așteptăm la depozitul Centrului de plasament pentru 
refugiați, pe strada Studenților nr. 7/5. La prezentarea oricărui act de identitate, operatorul 
nostru îți va oferi produsele de care ai nevoie în limita stocului deținut.
Depozitul de distribuire a ajutoarelor umanitare activează de luni până vineri, în intervalul orelor 
08:00-16:00. Tot la Centrul de plasament „Patria Lukoil”, zilnic, în intervalul orelor 13:00 -14:00 
sunt oferite 400 de prânzuri calde pentru refugiați. 

Vrei să-ți înscrii copilul la școală sau la grădiniță?
Alege instituția de învățământ unde dorești să învețe copilul tău. Scanează QR codul de mai jos 
și deschide linkul asociat, ca să vezi dacă sunt locuri libere:
Pentru învățământ preșcolar: 
Pentru instituții primare și secundare: 
Dacă nu cunoști care instituție este mai oportună pentru copilul tău, apelează-ne pe la 
numerele de telefon de mai jos: 
Pentru grădinițe – 022 235 284 
Pentru școli – 022 201 609 
Dacă ai găsit instituția care se potrivește copilului tău, apelează directorul instituției și 
completează cererea-tip pe care o poți descărca, scanând QR codul de mai jos și deschide linkul 
asociat:

Cererea-tip pentru grădinițe:    

Cererea-tip pentru școli:



Dacă ai găsit instituția care se potrivește copilului tău, apelează directorul instituției și 
completează cererea-tip pe care o poți descărca de aici: 
www.egradinita.md

În caz de necesitate, persoanele refugiate din Ucraina aflate pe teritoriul municipiului Chișinău 
pot beneficia gratuit de următoarele servicii:
-Asistența medicală primară, oferită de AMT-uri;
-Asistența medicală spitalicească, oferite de toate IMSP-urile municipale;
-Servicii stomatologice, oferite de cele două Centre Municipale de profil;
-Eliberarea rețetelor și a medicamentelor compensate;
-Vaccinarea persoanelor împotriva COVID;
-Pentru bebeluși, va fi oferit în continuare lapte-praf, pe care refugiații îl pot solicita de la 
Centrul Municipal de plasament Patria-LukOil, AMT și medicii de familie din sectoare.
Pentru a beneficia de asistență medicală primară sau staționară, adresează-te la centrele 
medico-sanitare teritoriale: 

Asociația Medicală Teritorială Botanica
mun. Chișinău, bd. Dacia nr. 5/2
(022) 528 117
(022) 532 407
Asociația Medicală Teritorială Buiucani
mun. Chișinău, str. I. L. Caragiale nr. 2
 5 869 copii și 412 gravide au beneficiat, până pe 17 octombrie 2022, de asistență medicală.
(022) 593 624
(022) 741 916
Asociația Medicală Teritorială Centru
mun. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 62
(022) 272 427
8 397 solicitări de asistență medicală primară au fost făcute.
1849 solicitări de asistență medicală staționară au fost înregistrate.
44 de gravide au născut în spitalele municipale.
Asociația Medicală Teritorială Ciocana
mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă nr. 80
 (022) 475 255
Asociația Medicală Teritorială Rîșcani
mun. Chișinău, str. Alecu Russo nr. 11
(022) 497 742
(022) 437 742



Ai nevoie de sprijin psihologic?

Adresează-te Centrului psiho-socio-pedagogic din municipiul Chișinău, unde vom fi 
bucuroși să-ți acordăm suportul de care ai nevie.

Adresa: Strada Veronica Micle nr. 4
Telefon de contact:
022 270 667

2 740 ședințe de consiliere au fost oferite, până pe 17 octombrie 2022, pentru sprijinul 
psihologic al copiilor și adulților.

Ai nevoie de un loc de muncă oficial?

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) oferă cetățenilor ucraineni 
înregistrați în evidențele sale, următoarele servicii gratuite: informații privind locurile de 
muncă vacante; date de contact ale angajatorilor; ghidare și suport la angajare.

Cele mai populare profesii în rândul cetățenilor din Ucraina sunt cele de programator, 
inginer, cusător, vânzător, vânzător-consultant, bucătar, chelner, medic, educator,
montator sub asamblare, infirmieră, operator în sectorul de producere, agent servicii 
client, manager în diverse domenii, operator introducere date, altele. 

https://www.anofm.md/


