UNHCR Moldova: Programul de asistență financiară
pentru refugiați
5 iulie 2022
UNHCR oferă asistență financiară refugiaților care vin din Ucraina în Republica Moldova. Asistența financiară permite familiilor
vulnerabile să își acopere necesitățile de bază, contribuie la atenuarea riscurilor legate de protecție, inclusiv prevenirea
comportamentelor negative de adaptare. Asistența financiară sprijină în mod direct economia Republicii Moldova și stimulează piața
locală.

Date privind actualizările principale

Date privind asistența
financiară

120 (2.200 MDL)
Ajutor financiar acordat lunar per persoană

17,378,400 $
S-au distribuit până la 5 iulie inclusiv

45 milioane $
Suma planificată pentru a fi distribuită
beneficiarilor până la sfârșitul anului 2022

7
Centre de înscriere

918

A patra lună

4

27,278

A treia lună

Echipe mobile care asigură înscrierea
persoanelor vulerabile

51,197

A doua lună

65,427
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Numărul refugiaților care au primit ajutorul financiar lunar

Centre de înscriere pentru
asistență financiară

CRITERIILE DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR:
Persoanele refugiate din Ucraina pot beneficia de ajutor financiar. Aceștia pot fi cetățeni ucraineni sau cetățeni ai altor țări care locuiau în Ucraina. Familiile de
refugiați și persoanele care întrunesc următoarele condiții sunt eligibile pentru asistența financiară: (1) Familiile cu una sau mai multe persoane aflate la întreținere;
(2) Familiile cu un singur părinte; (3) Familiile conduse de un copil (sub 18 ani); (4) Familiile cu un copil neînsoțit sau separat; (5) Familiile conduse de o persoană în
etate (vârsta de peste 60 de ani); (6) Familiile în care una sau mai multe persoane au necesități speciale, inclusiv persoane cu dizabilități, femei însărcinate,
persoane cu o afecțiune medicală gravă, femei aflate în situații de risc, persoane cu nevoi de protecție juridică și fizică, LGBTI.

PROCEDURA DE VERIFICARE A BENEFICIARILOR:
Formularul pentru înscriere prealabilă a fost îmbunătățit, astfel încât acum a devenit un instrument prin care pot fi solicitate toate serviciile UNHCR: Asistență
financiară, verificare pentru a primi plățile următoare, transport pe cale aeriană, reunificarea cu membrii familiei și servicii de acordare a protecției. Pentru a
solicita o programare, vă rugăm accesați aici.

Vă rugăm să
ne contactați
dacă aveți
întrebări.
Vizitați centrul de înscriere

2

Vizitați cel mai apropiat centru
de înscriere pentru asistență
financiară sau contactați linia
telefonică pentru a solicita ajutor.
.

Parteneri

Înregistrați-vă

3

În vederea analizei eligiblității, toți
membrii familiei trebuie să se
prezinte la centru, legitimându-se cu
orice acte de identitate disponibile.

Eliberarea cardului bancar securizat cu un cod
PIN
Veți obține un card bancar, pe contul căruia vor
fi transferați banii. Cardul va fi securizat cu un
cod PIN și vă rugăm să îl păstrați în siguranță,
pentru a primi următoarele plăți.

Centrul de la Moldexpo
Centrul din Dondușeni
Centrul din Căușeni
Centrul din Cahul
Centrul din Ungheni
Centrul din Orhei
Centrul din Bălți

str. Ghioceilor, 1, Chișinău
str. Stefan cel Mare, 130, Dondușeni
str. Ștefan cel Mare, 3A, Căușeni
str. Republicii, 15/06, Cahul
str. Vasile Alecsandri, 16, Ungheni
str. Mihai Eminescu, 10, Orhei
str. Mihai Viteazul 47, Bălți

Asigurarea protecției în acordarea asistenței financiare

PATRU PAȘI SIMPLI PENTRU A BENEFICIA DE ASISTENȚĂ FINANCIARĂ:
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Adresele centrelor de înscriere pentru asistență financiară
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Se organizează misiuni în teren în scopul sprijinirii persoanelor
vulnerabile ca să se înregistreze pentru a beneficia de asistență
financiară.

Procedura de verificare
Pentru ca să beneficiați
de plățile următoare se
vor face din nou verificări
privind eligibilitatea.

7 puncte de informare pentru persoanele vulnerabile. În cadrul
acestor puncte, persoanele primesc informații, se realizează interviuri
de monitorizare a gradului de acordare a protecției, verificări
prealabile zborurilor pentru cei care vor să călătorească spre țările UE,
precum și se fac orientări către serviciile competente, după caz.

0 800 10823

Puteți apela în fiecare zi între orele 8:00 și 17:00

