
În centrul de înscriere veți primi un card bancar
MAIB, codul PIN, și certificatul de înregistrare.
NU schimbați PIN-codul de la card și așteptați notificare prin
SMS cu privire la transferul asistenței financiare, înainte de a
utiliza cardul.

După înregistrare: veți fi notificat prin SMS când plata va fi
transferată la card (2,200 lei/persoană). Folosiți asistența
financiară în Moldova pentru pentru cumpărături în magazine și
pentru retragerea de numerar la bancomate. Păstrați cardul și PIN-
codul în siguranță pentru ulteroara asistență financiară.

Accesarea asistenței financiare se face în baza
informației furnizate de Dvs. și amprentelor
digitale.
Aceasta va permite protejarea datelor Dumneavoastră într-o bază sigură și
a evita frauda. Aceasta este necesară doar pentru primirea asistenței
financiare.
UNHCR nu este responsabil de determinarea statutului de refugiat.

Cum pot accesa programul 
UNHCR de asstență financiară?

Pentru refugiații din Ucraina

Veți primi o notificare prin SMS pentru 
a veni la centrul de înscriere

Protejați-vă pe dumneavoastră și familia dumneavoastră de schemele de fraudă.

Informația și documentele dumneavoastră de identitate personale trebuie păstrate întotdeauna în siguranță și confidențial.
Distribuiți informația dumneavoastră personală doar agențiilor și autorităților de încredere când vi se cere.

Nu dezvăluiți niciodată informația dumneavoastră personală pe website-uri sociale și de neîncredere.

чтобы увидеть

информацию

ÎNREGISTRAREA PENTRU ASISTENȚA FINANCIARĂ ȘI PROCEDURA DE VERIFICARE PENTRU PLĂȚILE 
ULTERIOARE SE FACE DOAR CU PROGRAMARE.

RUGĂM SĂ NU VENIȚI LA CENTRU DE ÎNSCRIERE FĂRĂ PROGRAMARE.

Pentru a fi eligibil pentru mai multe plăți, UNHCR și
partnerii săi vor realiza verificarea în persoană/fizică.
Toți membrii gospodăriei/familiei vor fi invitați la cel
mai apropiat centru de înregistrare.



De ce trebuie să-mi fie 
colectate amprentele pentru a 
primi asistență financiară din 

partea UNHCR?

Protejați-vă pe dumneavoastră și familia dumneavoastră de schemele de fraudă.

Informația și documentele dumneavoastră de identitate personale trebuie păstrate întotdeauna în siguranță și
confidențial.

Distribuiți informația dumneavoastră personală doar agențiilor și autorităților de încredere când vi se cere.

Nu dezvăluiți niciodată informația dumneavoastră personală pe website-uri sociale și de neîncredere.

Când veți veni la centrul de înscriere UNHCR, vi se 
va solicita amprenta digitală, pentru a fi înscris în 
programul de asistență financiar. 

Înregistrarea amprentelor dvs. permite protejarea accesului
dvs. unic la asistență financiară și la protejarea împotriva
fraudei.
Amprentele trebuie înregistrate deoarece este foarte dificil pentru

altcineva să le copieze și să își asume identitatea dvs.

Pentru informații generale privind asistența refugiaților și a solicitanților de azil în Moldova, 
vizitați pagina web https://help.unhcr.org/moldova/ro/

UNHCR nu vă colectează amprentele în cursul înregistrării
sau a determinării statutului de refugiat. 

Această colectare are loc doar în scopuri de asistență
umanitară. 

Toate informațiile Dvs., inclusiv amprentele în format digital, 
vor fi stocate într-o bază de date securizată a UNHCR.

https://help.unhcr.org/moldova/ro/green-line/

