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Puteți solicita protecție temporară dacă nu vă puteți 
întoarce în Ucraina și doriți să rămâneți în Republica 
Moldova. 

Guvernul Republicii Moldova acordă protecție 
temporară persoanelor strămutate din Ucraina. 
Aceasta este o măsură excepțională de acordare a 
protecției imediate și temporare persoanelor care 
întrunesc criteriile de eligibilitate.

SUNTEȚI ÎN DREPT SĂ 
SOLICITAȚI PROTECȚIE 
TEMPORARĂ!

Inspectoratul General pentru Migrație  

igm.gov.md

Linia verde a IGM

0 800 015 27

UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați

help.unhcr.org/moldova

Linia verde de răspuns pentru refugiați

0 800 800 11 

PENTRU MAI MULTE 
INFORMAȚII, CONTACTAȚI:

IMPORTANT 
Nu se percepe nicio taxă pentru acordarea 
statutului de protecție temporară. 

Serviciul este gratuit! 

Vă rugăm să apelați liniile verzi indicate mai 
 jos dacă cineva încearcă să vă ceară bani. 

10-02-2023



CINE POATE 
SOLICITA PROTECȚIE 
TEMPORARĂ? 

Persoanele din Ucraina care se află în Republica Moldova urmează să 
decidă asupra statutului lor pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea 
pot beneficia de protecția temporară, la fel ca și dreptul de a solicita 
azil sau a obține un drept de ședere.

Obținerea documentului de identitate al beneficiarului de protecție 
temporară vă oferă mai multe beneficii: 

•  permisiunea de a rămâne în țară pe perioada protecției temporare 
acordate (până la 01.03.2024); 

• dreptul la muncă; 
• acces la servicii de asistență medicală primară și de urgență; 
•  acces la cazare in Centre de plasament temporar pentru persoane 

aflate in dificultate;
• acces la învățământul general pentru minori; 
• acces la măsuri de incluziune socială. 

• acte de identitate eliberate în Ucraina;
• dovada reședinței dumneavoastră în Republica Moldova;
•  documente de stare civilă (în cazul familiilor și/sau minorilor)

1.  Efectuați o înregistrare pe pagina online: 
 
Va trebui să introduceți câteva date de bază despre Dvs. și membrii 
Dvs. de familie împreună cu care depuneți cererea, încărcați 
documentele, selectați locația, data și ora programării Dvs.

2.  Prezentați-vă la oficiul Inspectoratului General pentru Migrație ales 
cu actele Dvs. de identitate în original.

Pentru solicitarea protecției temporare trebuie să vă aflați pe 
teritoriul Republicii Moldova și trebuie să aveți un număr de telefon 
moldovenesc.  

Procesul de înregistrare pentru protecție temporară va începe din 
1 martie 2023.

CARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU 
A SOLICITA PROTECȚIE TEMPORARĂ?

CA SĂ SOLICITAȚI PROTECȚIE 
TEMPORARĂ TREBUIE SĂ URMAȚI 2 PAȘI: 

DE CE AR TREBUI SĂ SOLICIT PROTECȚIE 
TEMPORARĂ?

 

cetățeni ucraineni cu 
domiciliul în Ucraina înainte 
de 24 februarie 2022;

cetățeni ucraineni care se 
aflau în Republica Moldova 
înainte de 24 februarie 2022;

resortisanții țărilor terțe, altele decât 
Ucraina, care beneficiau de protecție 
internațională sau națională în Ucraina 
înainte de 24 februarie 2022 și care nu 
se pot întoarce în condiții de siguranță 
în țara sau regiunea lor de origine;

membrii de familie 
ai persoanelor 
menționate mai sus.

protectietemporara.gov.md

Trebuie să vă aflați în Republica Moldova  
pentru a solicita protecția temporară.

apatrizii cu statut recunoscut în  
Ucraina inainte de 24 februarie 2022;


