
 
 

Relocarea în Țările de Jos 

 

 

 
 

 

Țările de Jos asistă Moldova la primirea refugiaților ucraineni. Aceasta oferă o 
posibilitate de relocare în Țările de Jos. Acest pliant oferă informații cu privire la ce 
trebuie să așteptați de la procedura de relocare în Moldova și șederea dvs. în Țările 
de Jos.  
 

În Moldova 
 
Identificare și selecție 
După identificarea și selecția dumneavoastră de către autoritățile moldovenești și de 
către Organizația Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), UNHCR vă va trimite 
pentru a fi relocat într-unul din statele membre ale UE.  
 
Dacă vi se aplică una din următoarele situații veți avea prioritate pentru relocarea în 
Țările de Jos:  
• Aveți membri ai familiei sau legături culturale cu Țările de Jos; 
• Sunteți părinte singur (aceasta include situația în care soțul dumneavoastră se 

află în Ucraina), sunteți însărcinată și/sau aveți copii (<10 ani);  
• Dumneavoastră sau unul dintre membrii familiei dumneavoastră aveți un 

handicap sau o afecțiune medicală gravă; 
• Aveți >60 ani; 
• Faceți parte din comunitatea LHBTIQ+.  
 
Procedura de relocare 
 
În cazul în care sunteți trimis în Țările de Jos, se va organiza o sesiune de informare  
în care puteți pune toate întrebările cu privire la viața în Țările de Jos.  
În plus, documentele de călătorie și/sau certificatele de naștere sau alte documente 
legale ale dumneavoastră și ale membrilor familiei dumneavoastră vor fi evaluate 
precum și necesitățile medicale pentru a putea asigura îngrijirea medicală adecvată 
la sosirea în Țările de Jos. După sesiunea de informare, veți avea la dispoziție cinci 
zile pentru a lua în considerare dacă doriți să continuați procedura de relocare în 
Țările de Jos. După o decizie afirmativă un medic al Organizației Internaționale 
pentru Migrație (OIM) vă va examina capacitatea de a călători (apt de a zbura).  
În final OIM, vă va asista pe timpul călătoriei dumneavoastră în Țările de Jos.   
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În Țările de Jos 
 
Centre de primire 
La sosirea în Olanda vi se va oferi un loc de cazare, fie într-o unitate de primire 
temporară, fie într-o familie gazdă. Consiliile locale oferă diverse facilități de 
recepție, cum ar fi hoteluri, familii gazdă sau vase de croazieră. 
 
Vă rugăm să rețineți că, în circumstanțe excepționale, este posibil să fiți nevoit să 
rămâneți pentru câteva zile într-o unitate de cazare de urgență, cum ar fi o sală de 
sport. 
 
Înregistrarea 
Veți fi înregistrat la primărie. În plus, veți primi din partea Serviciului de Imigrare și 
Naturalizare (IND) o dovadă oficială de rezidență pe baza statutului dvs. de protecție 
temporară, până pe 4 martie 2023. 
 
Sprijin financiar 
În timpul șederii într-un centru de primire veți primi 60 de euro pe persoană pe 
săptămână. Locuiți cu o familie gazdă? În acest caz veți primi o sumă suplimentară 
de maxim 125 de euro pe săptămână, în funcție de mărimea gospodăriei.  
 
Asistența medicală 
Serviciile de sănătate vor fi plătite de către guvern. Nu va trebui să plătiți nimic 
direct medicului sau centrului medical. Odată ce ați găsit un loc de muncă în Olanda, 
va trebui să aplicați o singură dată pentru o asigurare de sănătate. În centrele de 
primire va fi asigurată asistență medicală. Vor fi puși la dispoziție translatori pentru 
a vă ajuta să vă prezentați și să vă clarificați problemele și nevoile medicale.  
 
Educația 
Copiii dumneavoastră vor merge la școală cât mai curând posibil pentru a se asigura 
că își pot continua dezvoltarea și sunt sprijiniți în bunăstarea lor socială și 
emoțională. 
 
Munca 
Vi se permite să lucrați pe timpul șederii dumneavoastră în Țările de Jos, odată ce 
sunteți înregistrat la primărie. Creșa este disponibilă pentru copii cu vârsta între  
0 și 4 ani. Copiii cu vârsta între 4 și 12 ani pot merge la un program post-școlar.  
 
Călătoria cu animale de companie 
În cazul în care călătoriți cu animalul (animalele) dvs. de companie, vă informăm că 
disponibilitatea este limitată din cauza reglementărilor companiei aeriene. Dacă 
animalul dvs. de companie nu are încă un cip și nu este vaccinat, va trebui să vedeți 
un medic veterinar la sosirea în Țările de Jos. 
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Contactul cu familia de acasă  
Sunt disponibile wifi și cartele SIM. Crucea Roșie poate ajuta la restabilirea legăturii 
cu familia și la căutarea membrilor de familie dispăruți. Acest serviciu este oferit 
gratuit.  
 
Pentru mai multe informații 
Informații generale: www.refugeehelp.nl (disponibil în ucraineană și rusă) 
 
Consiliul Olandez pentru Refugiați va fi disponibil pentru a vă oferi informații și 
consiliere (inclusiv consiliere juridică și socială) în timpul șederii dumneavoastră în 
Țările de Jos: www.forrefugees.vluchtelingenwerk.nl (disponibil în ucraineană și 
rusă) 
 
Călătoria cu animale de companie: 
https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-rules-for-pets-from-ukraine 
(în engleză) 
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