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Number of centers Refugee Population
Total mese distribuite de
partenerii contractați de
WFP*
Total mese acoperite de
grupul de lucru pentru
securitatea alimentară

Grand Total 4,046
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WFP and Cooperating Partners
Private Organisation
Caritas Moldova/CRS
World Central Kitchen (WCK)
ACF
AAR Japan
Solidarites International
Solidarite Internationale
HelpAge/WCK
ACTED/WCK 1
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0 1,917

Nr. persoanelor plasate

Populația de refugiați acoperită de WFP și partenerii de cooperare:  1,901

RAPORT
PRIVIND CO-ACOPERIREA CU MESE CALDE ÎN MOLDOVA

ULTIMA
ACTUALIZARE:
15 MAI 2022

RAPORT ZILNIC

POPULAȚIA DE REFUGIAȚI ACOPERITĂ PE ZI (de la 15 martie)
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Total refugee population covered by WFP contracted partners*

Total refugee population covered by the food security WG

*Numărul de persoane acoperite poate fi repetat dat fiind caracterul tranzitoriu al populației de refugiați. Guvernul solicită în mod standard 3
mese pe zi per persoană, prin urmare numărul de mese oferite poate fi estimat ca numărul de beneficiari zilnici înmulțit cu 3 și înmulțit cu
numărul de zile de la începutul programului.

POPULAȚIA DE REFUGIAȚI ACOPERITĂ DE LA 15 MARTIE

WFP lucrează cu ACTED și Helpage în calitate de parteneri de cooperare

Total mese distribuite de partenerii contractați de WFP*

Total mese acoperite de grupul de lucru pentru securitatea alimentară 636,861

329,223

Datele prezentate în prezentul raport sunt actualizate la sfârșitul fiecărei zile și sunt colectate prin intermediul sub-grupului de lucru
pentru securitatea alimentară. Beneficiarii sunt numărați prin sumarea populației din centrele acoperite de membrii sub-grupului de
lucru. Suma dată este extrasă în fiecare zi, însă rămâne o estimare. Numărul dat este combinat pentru a estima populația acoperită de
grupul de lucru și de WFP și Partenerii săi de Cooperare contractați. Numărul de centre acoperite poate varia în cadrul numărării
zilnice și globale, dat fiind că aceeași parteneri pot acoperi același centru. Informație de contact:


