
 

Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este unul dintre Grupurile de Lucru ale structurii de coordonare a refugiaților la nivel de țară, creat de 
Guvernul Republicii Moldova și UNHCR, cu participarea unei game largi de instituții publice și private, centrale și locale, precum și a părților interesate în contextul 
crizei refugiaților din Ucraina. Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai este prezidat de Cancelaria de Stat a Republicii Moldova și PNUD. Mandatul 
grupului de lucru constă în realizarea unei coordonări între partenerii care activează în sfera mijloacelor de trai și incluziunii, precum și completarea în mod reciproc 
a activității fiecăruia și permiterea acordării unui răspuns coerent în conformitate cu mandatul fiecărei organizații. Activitatea întreprinsă de Grupul de lucru 
pentru incluziune și mijloace de trai este un prim exemplu al interconexiunii dintre aspectul umanitar și cel de dezvoltare: abordarea nevoilor de răspuns la 
criză, luând în același timp în considerare prioritățile de consolidare a rezilienței pe termen mai lung, de care beneficiază refugiații, migranții care se reîntorc și 
comunitățile gazdă 
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Refugiații din Ucraina încep de la zero pe piața 

muncii din Moldova 
 
Tatiana este o refugiată din Ucraina. La începutul războiului, ea și fiul ei de 11 
ani au părăsit Odesa și au venit la Bălți, în Republica Moldova. La 
recomandarea gazdelor sale, Tatiana a apelat la serviciile subdiviziunii Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care i-a oferit mai multe 
oportunități de angajare. Deși este contabilă, a ales să lucreze ca tehnician de 
laborator pentru grupul Transoil/J.S.C. Floarea Soarelui, o fabrică de producere 
a uleiului de floarea soarelui. 
 
„Am vrut să încep să lucrez cât mai curând posibil. Tot ce îmi doream era să fac 
ceva util cât mă aflam aici”, afirmă Tatiana. La fabrică s-a împrietenit cu Anna, 
refugiată din Mykolaiv. 
 
„Am văzut și am înțeles câte teste se fac înainte ca uleiul să ajungă pe mesele 
noastre. A fost o adevărată descoperire! Acum apreciem și mai mult acest 
produs”, afirmă ambele femei. Acum știu cum să lucreze cu echipamentele și 
cum să gestioneze procesele de lucru. 
 
Până la jumătatea lunii iunie, aproape 560 de refugiați și-au găsit un loc de 
muncă pe piața din Republica Moldova. Majoritatea refugiaților caută locuri de 
muncă în domenii similare cu cele de acasă, din Ucraina. Însă, atunci când 
planurile le sunt zădărnicite, nu ezită să învețe noi abilități și să dobândească 
experiență profesională. Acesta este și cazul Tatianei. În două săptămâni de la 
depunerea cererii a fost angajată la Floarea Soarelui. 
 
Partenerii strategici PNUD și Elveția ajută ANOFM să furnizeze servicii de 
căutare a locurilor de muncă care includ servicii de informare, consiliere, 
sesizare și mediere pe piața muncii. Acest tip de sprijin ajută, de asemenea, la 
sporirea gradului de conștientizare cu privire la serviciile ANOFM și la 
oportunitățile de angajare în rândul comunității de refugiați. La începutul lunii 
mai, Agenția a început să ofere și cursuri de formare profesională pe termen 
scurt refugiaților aflați în Chișinău și Bălți.  
 
De la începutul războiului, 139 de angajatori din Moldova au oferit peste 2.100 
de locuri de muncă refugiaților ucraineni în domenii precum IT, construcții, 
inginerie, croitorie, comerț, asistență medicală și altele.  
 
Descoperiți întreaga poveste aici. 
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https://medium.com/undp-moldova/refugees-from-ukraine-start-from-scratch-on-the-moldovan-job-market-b2db50cd7d19


 

Informații actualizate privind 

intervențiile de incluziune și 

mijloace de trai ale membrilor 

noștri 
 

• Până acum, aproximativ 1,27 milioane USD au fost 
alocați de către PNUD Moldova și partenerii săi – UE, 
Elveția, Suedia, Marea Britanie – pentru a acoperi 
parțial nevoile imediate ale refugiaților și ale comunităților 
gazdă, precum și pentru a sprijini incluziunea socio-
economică a persoanelor care fug de război, prin 
promovarea oportunităților de angajare, extinderea 
accesului acestora la serviciile publice și asigurarea 
coeziunii sociale. Aceasta include colaborarea cu 
autoritățile și comunitățile naționale și locale din peste 75 
de comunități gazdă, de pe ambele maluri ale Nistrului, 
pentru a asigura că cei peste 21.000 de refugiați din 
Ucraina beneficiază de proviziile, cazarea, sprijinul juridic 
și psihologic de care au nevoie. 
 

• PNUD Moldova și Orange împreună cu Ministerul 
Afacerilor Interne/Biroul Migrație și Azil au lansat un 
Tablou de bord pentru mobilitatea refugiaților. În 
prima jumătate a lunii iunie 2022 vor fi create profiluri 
pendinte ale populației refugiate prin intermediul 
campaniei direcționate de SMS. Tabloul de bord și 
raportul analitic au fost finalizate recent utilizând datele 
de mobilitate pentru a estima numărul de refugiați și 
locația celor care nu au fost cazați la centrele de 
plasament pentru refugiați din țară. PNUD, împreună cu 
UNHCR, explorează aplicația prin care poate fi realizată 
evaluarea profilului refugiaților pe baza anchetelor prin 
SMS, pentru a aprofunda și a completa evaluările 
existente ale nevoilor refugiaților.  
 

• UN Women Moldova a selectat 12 femei refugiate să 
participe la programul de formare Women in Online Work 
(WoW) de la Comrat, care face parte din proiectul STEM. 
Programul de instruire WoW a fost conceput cu scopul 
ca femeile să dobândească competențele și abilitățile IT 
necesare pentru a accesa diverse platforme 
internaționale pentru servicii de freelancing. Durata 
cursurilor variază de la 3 la 4 luni. Absolventele vor fi 
ajutate să primească primele oferte de muncă sau să 
beneficieze de alte oportunități. În plus, 3 femei din 
Ucraina au solicitat un sejur de 6 luni la iHUB. Acestea 
lucrează de la distanță în industriile IT sau digitale, însă 
au nevoie de spațiu de birou.” Alte 5 femei refugiate s-au 
alăturat evenimentelor comunităților pentru a discuta 
despre oportunitățile de a-și începe și dezvolta cariera în 
IT. 

Contactați-ne 

Grupul de lucru pentru incluziune și mijloace de trai se întâlnește în 
fiecare miercuri, de la 13:00 la 14:00, ora Chișinăului, pe Zoom: 
https://undp.zoom.us/j/83411777112. Meeting ID: 834 1177 7112.  
 
Pentru orice întrebări privind Grupul de lucru, vă rugăm să o contactați 
pe doamna Ioana Creitaru la adresa de e-mail  
ioana.creitaru@undp.org 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

• PNUD Moldova a lansat recent raportul „Moldova: 
Potențialul impact al prețurilor sporite la alimente 
și energie asupra sărăciei și vulnerabilității”. 
Raportul își propune să evalueze impactul potențial al 
războiului din Ucraina asupra bunăstării familiilor din 
Moldova, cu referire la prețurile crescute la alimente 
și energie. Potrivit datelor, ponderea populației care 
trăiește în sărăcie ar putea ajunge între 21% și 32%, 
în funcție de nivelul inflației, depășind nivelurile de 
sărăcie înregistrate în 2020 la începutul pandemiei — 
14% din populație. Aceste estimări evidențiază 
necesitatea unor măsuri de politică, de exemplu, 
furnizarea ajutorului de urgență, fie direcționată, fie 
universală, pentru a uniformiza consumul 
gospodăriilor și pentru a atenua creșterea nivelului de 
sărăcie pe termen scurt și care poate lua forma 
transferurilor unice sau scheme delimitate în timp cu 
posibilitatea de a fi prelungite pe o perioadă de câteva 
luni. 

 

• UN Women Moldova ajută în prezent 10 comunități 
din 6 raioane cu cele mai mari populații de refugiați în 
abordarea nevoilor esențiale ale acestora, în primul 
rând femei și copii, găzduite în familii și spații 
adaptate de Administrația Publică Locală (APL). 
Ajutorul de subzistență (în valoare de 15.000 USD) 
este canalizat prin intermediul CALM și ajunge la 515 
refugiați, dintre care 218 sunt femei (inclusiv 5 cu 
dizabilități și boli cronice și 13 de etnie romă), 48 de 
bărbați (inclusiv 4 cu dizabilități și boli cronice și 5 de 
etnie romă), 136 de fete și 113 băieți. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membri 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă din Moldova, Congresul 
Autorităților Locale din Moldova, Organizația Națiunilor Unite, 
PNUD, UNHCR, OHCHR, OIM, PAM, FAO, UNFPA, UN Women, 
UNICEF, OMS, OIM, ECHO, Departamentul Federal al Afacerilor 
Externe al Elveției, HELVETAS, ACTED, Terre des Hommes, 
CLEAR Global, Johanniter, Plan International, WeWorld, People 
in Need, Help Age, Medecins Sans Frontieres, His Speed, 
Caritas Moldova, Traducători fără frontiere, CWS Global, ICRC 
Global, ADRA, Keystone Moldova, Centrul Parteneriat pentru 
Dezvoltare, Palladium, REACH 
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