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GĂZDUIEȘTI ÎN PREZENT REFUGIAȚI 
DIN UCRAINA? 

Poți fi eligibil(ă) pentru următoarea tranșă de 

ajutor financiar acordat familiilor din Moldova 

care CONTINUĂ să găzduiască unul sau mai 

mulți refugiați, pentru a vă putea ajuta cu 

acoperirea costurilor pentru produsele 

alimentare și alte necesități esențiale. 

 
 
Ce trebuie să faci? 

Pentru a fi introdus(ă) în listă, trebuie să TE 
ÎNREGISTREZI ACUM prin intermediul portalului 
național de înregistrare uahelp.md și să urmezi 
atent TOATE instrucțiunile. Înregistrările se fac 
până la data de 31 Iulie!  
 
 
ATENȚIE: După ce termini înregistrarea ca 
gazdă, trebuie să transmiți numărul tău de bilet 
refugiatului(ților) pe care îi găzduiești. Ca 
înregistrarea ta să fie considerată valabilă și 
pentru a primi banii, refugiații trebuie de 
asemenea să se înregistreze pe platformă 
(UAhelp.md), folosind același număr de bilet pe 
care l-ai primit la sfârșit de înregistrare. 
 

 
Ești eligibil? 
 
Dacă GĂZDUIEȘTI ÎN PREZENT unul sau mai mulți 
refugiați, de o săptămână sau mai mult, ești eligibil să 
primești ajutorul financiar.  
 
Va trebui să: 

 

• Completezi formularul de înregistrare 
online drept gazdă. La completarea 
formularului primești un număr de bilet. 

 

• Transmite numărul de bilet refugiatului
(ților) pe care îi găzduiești pentru ca ei să 
se poată înregistra. 
Refugiații vor trebui să ofere informații 
precum: 

 
• Numărul pașaportului; 
• Numărul buletinului; 
• Numărul de înregistrare ca refugiat, oferit 

de UNHCR; 
• Numărul de telefon. 
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Înregistrarea în persoană 
 
Dacă nu dorești sau nu te poți 
înregistra online, apelează gratuit 
linia fierbinte a PAM: 0 800 108 90 
pentru a primi mai multe informații și 
a fi ajutat(ă) cu înregistrarea online. 
 
 
Ce se întâmplă mai departe? 
În urma înregistrării cu succes, 
informația va fi procesată și verificată 
pentru confirmarea eligibilității tale. 
Imediat după verificare și confirmarea 
cu succes, vei recepționa un SMS pe 
telefonul tău mobil cu invitația pentru 
primirea ajutorului financiar de la o 
filială Western Union. Pentru primirea 
ajutorului vei avea nevoie de buletinul 
tău de identitate. PAM sau partenerii 

Care este suma ajutorului? 
 

Suma ajutorului oferit diferă în funcție de 

numărul refugiaților găzduiți:  

 

• Dacă găzduiești între 1 și 4 refugiați 

pentru o perioadă de cel puțin o 

săptămână vei primi 3 900 lei 

 

• Dacă găzduiești 5 sau mai mulți refugiați 

pentru o perioadă de cel puțin o 

săptămână vei primi 4 800 lei  
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Programul Alimentar Mondial al ONU (PAM) este o organizație umanitară independentă și neutră. PAM oferă ajutor celor 

care au nevoie, fără a discrimina pe bază de gen, etnie, religie, limbă vorbită, afiliere politică sau orientare sexuală. Ajutorul 

din partea PAM este întotdeauna GRATUIT. În nici un caz nu vei fi solicitat să plătești sau să faci favoruri pentru a te 

înregistra sau obține ajutor. Dacă ți cere să achiți sume de bani sau să oferi CEVA în schimbul ajutorului, te rog să informezi 
PAM imediat prin intermediul liniei fierbinte PAM. 

Portalul web pentru 

familiile gazdă 

Portalul web pentru 

refugiați 


