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UNHCR Moldova: Programul de asistență financiară 

pentru refugiați 
18 mai 2022 

 

Vizitați centrul de înscriere  

Vizitați cel mai apropiat centru 

de înscriere pentru asistență 

financiară sau contactați linia 

telefonică pentru a solicita ajutor.  

.  

 Înregistrați-vă  

 

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. 

 Plățile următoare 

 

Pentru a obține ajutor financiar 

luna următoare, se vor realiza din 

nou verificări privind eligibilitatea. 

 

3 1 2 
4 

50.012 
Refugiați au beneficiat de asistență financiară 

începând cu 25 martie 2022 

    8.617 
Refugiați au primit ajutorul financiar a doua lună 

 

            92% 
Dintre beneficiari sunt familii conduse de femei 

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.       

 

120 (2.200 MDL) 
Ajutor financiar acordat lunar per persoană 

$ 7.035.480 
S-au distribuit până la 18 mai inclusiv  

 

$ 45 Million 
Suma planificată pentru a fi distribuită 

beneficiarilor până la sfârșitul anului 2022 

UNHCR oferă asistență financiară refugiaților care vin din Ucraina în Republica Moldova. Asistența financiară permite familiilor 

vulnerabile să își asigure 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 piețele locale. 

8 
Centre de înscriere  

4 
Echipe mobile care asigură înscrierea 

persoanelor vulerabile 
                                 

                  până la   150.000 
beneficiari ai asistenței financiare 

Parteneri 

8 puncte de informare și oferire a serviciilor de orientare pentru 

persoanele cu nevoi speciale  

Se organizează misiuni în teren în scopul sprijinirii persoanelor 

vulnerabile ca să se înregistreze pentru a beneficia de asistență 

financiară  

 

Centrul de la Moldexpo  
Centrul ,,Tolstoi” 
Centrul din Dondușeni  
Centrul din Căușeni  
Centrul din Cahul  
Centrul din Ungheni  
Centrul din Orhei  
Centrul din Bălți  

 

str. Ghioceilor, 1, Chișinău 
str. Lev Tolstoi, 41, 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 

 

 

Adresele centrelor de înscriere pentru asistență financiară 

 

Asigurarea protecției în acordarea asistenței financiare 

 

Centre de înscriere pentru  

asistență financiară 


