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Salvați Copiii România duce cel de-al treilea transport umanitar pentru copiii refugiați din 

Ucraina în Republica Moldova: 1.600 de copii sunt integrați educațional 

 

Chișinău, 8 august 2022: Peste 1.600 de copii din familiile refugiate din Ucraina sunt integrați 

în sistemul educațional din Republica Moldova, potrivit Ministerului Educației și Cercetării de 

la  Chișinău. Dintre aceștia, 467 frecventează instituțiile de educație timpurie, iar 1.150 sunt 

încadrați în școlile primare, gimnaziile și liceele din țară. Din cei 1.150, 119 studiază în limba 

română și 1.031 urmează lecțiile în limba rusă. Organizația Salvați Copiii a organizat un 

transport umanitar cu 1.200 de ghiozdane echipate cu rechizite pentru copiii ucraineni ce sunt 

încadrați în școlile primare, gimnaziile și liceele din țară, urmând ca acestea să fie distribuite 

de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova copiilor din toate 

raioanele.  

 

Salvați Copiii România și-a extins intervenția și în Republica Moldova și a organizat până acum, din 

fonduri proprii, alte două transporturi umanitare cu 505.200 de produse pentru 42.000 de copii de 

vârstă mică și mame din Ucraina. Primul transport umanitar, cu scutece de unică folosință, șervețele 

umede biodegradabile pentru bebeluși și absorbante, a plecat în 12 aprilie, din București, având ca 

destinație Chișinău, iar cel de-al doilea transport a ajuns în Republica Moldova în data de 16 mai. 

Produsele au fost distribuite în cele 100 de centre pentru refugiați, gestionate de către Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale din Moldova.  

 

Încadrarea copiilor și tinerilor din familiile refugiaților în instituțiile de învățământ din Republica 

Moldova se desfășoară în conformitate cu mecanismul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, 

care monitorizează zilnic situația cu privire la numărul copiilor integrați în sistemul educațional.  

 

„Am decis să extindem asistența umanitară pe care o acordăm copiilor refugiați din Ucraina și pe 

teritoriul Republicii Moldova, o țară care a demonstrat că deși capacitatea de a gestiona fluxul de 

refugiați a fost depășită pe hârtie, solidaritatea umană nu are limite și merită tot sprijinul nostru. E 

un exemplu formidabil de generozitate, pe care îl vom sprijini constant”, a declarat Gabriela 

Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România. 

 

Grupul de lucru în domeniul Educației din Republica Moldova, creat ca răspuns la criza refugiaților 

din Ucraina, a subliniat că printre necesitățile educaționale identificate în procesul de integrare a 
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copiilor refugiați în instituțiile de învățământ din Republica Moldova se numără achiziția seturilor de 

rechizite pentru fiecare copil refugiat în funcție de treapta de învățământ, dar și organizarea 

activităților non-formale de coeziune a copiilor din Republica Moldova și Ucraina în cadrul 

instituțiilor de învățământ.  

 

“Salvați Copiii România a venit în ajutorul refugiaților din Ucraina, stabiliți în Republica Moldova 

de la debutul războiului, reușind să ofere loturi de materiale igienico-sanitare, ce au fost distribuite 

de autorități în centrele pentru refugiați, iar astăzi, ghiozdane pentru toți copiii ucraineni care sunt 

încadrați în școlile primare, gimnaziile și liceele din țară. Aceste ajutoare vin să acopere în special 

necesitățile mamelor și copiilor – categorii sociale deosebit de vulnerabile. Colaborarea cu Salvați 

Copiii România depășește cu mult cadrul unei cooperări, este un ajutor necodinționat, binevenit, 

menit să susțină atât refugiații ucraineni, precum și să ajute autoritățile din Moldova să facă față 

acestei crize. Suntem profund recunoscători echipei Salvați Copiii România pentru receptivitate, 

profesionalism și empatie frățească și cred că această criză a demonstrat elocvent cât de mult 

contează suportul societății civile”, a menționat Ana Racu, Vicepreședinta Comisiei 

parlamentare pentru Securitate Națională, apărare și ordine publică a Republicii Moldova.  

 

CONTEXT 

De la declanșarea războiului din Ucraina, Salvați Copiii România a acordat asistență umanitară 

pentru 157.729 de persoane, dintre care 89.158 copii ucraineni și 68.571 de adulți (femei, vârstnici, 

bărbați cu derogare medicală, familii extinse), constând în alimente de bază, produse de igienă, 

îmbrăcăminte, pături și alte produse de imediat ajutor, suport emoțional, traducere și consiliere 

informațională - materiale de informare în limba ucraineană (informații despre procedura de azil, 

mijloace de călătorie, spitale, harta și adresele centrelor pentru solicitanții de azil etc.). 

 

Organizația Salvați Copiii este activă în domeniul azilului încă din 1995, derulând o serie de proiecte 

ce oferă servicii educaționale și sociale adresate nevoilor specifice ale copiilor solicitanți de azil și 

refugiați, inclusiv minori neînsoțiți și persoane relocate, în vederea integrării lor sociale și 

educaționale. În cei 27 de ani de activitate în domeniul azilului, peste 9.200 de copii și familiile 

acestora au beneficiat de activități zilnice, asistență financiară, consiliere socială și psihologică și 

suport material și educațional, în cele 5 centre regionale (București, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare 

și Timișoara).  
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Persoană de contact: Silvia Burcea, coordonator proiect – silvia.burcea@salvaticopiii.ro , tel. 

0740.590.726.  

______________________ 

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii:  

De 32 de ani, Salvați Copiii România construiește programe sociale, politici publice și practici solide în 

beneficiul copilului din România. Expertiza și complexitatea proiectelor la nivel național fac din organizație o 

instituție socială esențială, al cărei rol este medierea între societatea și autoritatea publică, în beneficiul 

copilului. În cele peste trei decenii de activitate, Salvați Copiii a intervenit activ în societate, identificând 

soluții concrete pentru protejarea și sprijinirea copiilor vulnerabili, și a militat, în același timp, pentru o 

colaborare viabilă cu autoritățile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Salvați Copiii 

și-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităților publice, în așa fel încât acestea să implementeze 

politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizația 

a reușit să creeze rețele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilității sociale a companiilor și a 

societății, în sens larg. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din 

lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste 120 

de țări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, 

educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obține progrese importante privind modul în 

care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. Peste 2.920.000 de 

copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii. 
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