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WFP Moldova – Datele planificării operaționale în martie – august 2022
Susținerea necesităților alimentare zilnice la centrele autorizate de
plasament pentru refugiați
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97

30 000

5 500

4,6M

Centre de
Plasament pentru
Refugiați

Total refugiați
vizați
(cumulativ)

Mese calde servite
pe zi în mediu

USD

Transferuri bănești pentru comunitățile gazdă

15 000

Familii gazdă vizate

Western Union

3 500 Lei
(190 USD)
Plată unică

7M
USD

WFP/ Giulio D’Adamo
WFP/ Edward Johnson

Factura mea pentru gaz luna aceasta este de 6 000 de lei, fiindcă gătesc
pentru patru persoane în plus și încălzesc locuința. Cu ajutorul acestor bani
am achitat jumătate din factură.
Maria este una din primele beneficiare de ajutor financiar din Moldova. Ea a cazat patru refugiați din
Ucraina în casa sa din Stăuceni și, prin urmare, are dreptul să primească 3500 de lei de la WFP pentru
a-și acoperi cheltuielile adiționale.
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Suport logistic și coordonare pentru comunitatea umanitară

Gestiunea
Depozitului și
Păstrare

Transport

Evaluarea
vânzătorilor

Siguranța și
Calitatea
Alimentelor

450 000
USD
WFP/ Cassandra Prena
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Moldova pe scurt
Conform situației la începutul lunii mai, Moldova a primit 418 305 de
refugiați veniți din Ucraina, ceea ce reprezintă unul din cele mai înalte
afluxuri de refugiați pe cap de locuitor, comparativ cu celelalte țări
vecine. Datele curente arată că, în timp ce mulți refugiați pleacă mai
departe, aproximativ o treime rămân în țară. Majoritatea necesită
asistență imediată, dat fiind că au sosit în țară cu resurse limitate.
Noul aflux de refugiați, care reprezintă aproape patru procente din
populația Moldovei, tensionează resursele locale și are implicații
bugetare semnificative. Moldova este dependentă de import în ceea ce
privește mărfurile de primă necesitate și luptă cu prețurile înalte la
energie și întreruperea importurilor prin Ucraina și Marea Neagră.
Moldova are cel mai jos PIB pe cap de locuitor din Europa, adică 4,5
USD pe zi (Banca Mondială, 2021). Se așteaptă o creștere negativă a
PIB-ului (-7% conform Ministerului Afacerilor Externe, MAE) și se
așteaptă că rata inflației va depăși 20% în 2022.

Datele privind refugiații din Moldova
Kiev

Ucraina
Ukraine

În timp ce unii refugiați sunt plasați în centrele de plasament
gestionate de Guvern, peste 90% locuiesc în afara acestor centre,
inclusiv în comunitățile gazdă, iar multora le este greu să asigure
suport pe termen lung.
Guvernul Moldovei și comunitatea umanitară realizează planificarea
de urgență în cazul unei escaladări semnificative a conflictului în
sudul Ucrainei. Peste 500 000 de persoane ar putea fugi din regiunea
Odesa și regiunile vecine ale acesteia.

În cazul unor ostilități sporite în și în jurul Odesei și în cazul unui aflux
brusc de refugiați, WFP este gata să asigure securitatea
alimentară sau direct prin intermediul partenerilor de cooperare sau
prin alte ONG-uri în toate locurile cheie de tranzit.
WFP Moldova se axează la fel pe protecția celor mai vulnerabili,
inclusiv prin contribuirea la consolidarea răspunsului imediat al
propriului sistem de protecție socială al Moldovei în caz de
urgență.

Planificarea de urgență a WFP (activată la necesitate)
Oferirea voucherelor de valoare pentru refugiații care rămân în
Moldova

100 000
Refugiați

Moldova
refugiați

6,1M
USD

Mese calde estimate pentru refugiați în locațiile de
tranzit – ultima opțiune pentru 15 zile

418 305
au trecut frontiera spre
Moldova.
24% au rămas în țară,
conform datelor la 10
mai 2022

1000 Lei
Persoană / 5 zile

Odesa

93 233
persoane

Rămân în țară,
conform datelor la 10
mai 2022

25 000

10 000

8 4M

Refugiați / zi

Mese calde / zi

USD

Scenariul de escaladare a conflictului în sudul Ucrainei: +500 000 de refugiați

PARTENERII DE
COOPERARE

Guvernul
Moldovei

Persoanele care fug din calea conflictului din Ucraina în așteptare să
treacă frontiera Ucrainei cu Moldova la punctul de trecere de lângă satul
Palanca

DONATORII NOȘTRI

WFP / Benin

PARTENERII
NOȘTRI CHEIE
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