
Traducere din limba germana 
 

 

Foaie informativ  

Resursele Funda iei federale „Mama i copilul - protejarea vie ii copilului nen scut“ 

 pot fi solicitate doar la un birou de asisten  * 
 sunt scutite de taxe 
 nu pot fi incluse în cadrul presta iilor sociale 
 pot fi incluse, în condi ii speciale, în serviciile AsylbLG, v  rug m s  discuta i aceste 

lucruri împreun  cu consultanta/consultantul dvs. 
 nu pot face obiectul popririi, totu i trebuie introduse în cadrul unei proceduri special 

pentru protective. V  rug m s  informa i biroul de asisten , dac  sunte i titular unui 
cont-P respectiv dac  veniturile dvs. sunt supuse unei popriri. Biroul de asisten  v  
sus ine în protejarea resurselor funda iei,  în ceea ce prive te formalit ile necesare. 

 
Nu exist  un drept legal cu privire la resursele Funda iei federale “Mama i copilul - Protejarea 
copilului nen scut”. 
 
Urm toarele documente care lipsesc, trebuie depuse cât mai repede: 

o Pa aport/ Carte de identitate/ .a. 
o Carnetul gravidei/ Certificat medical care atest  sarcina 
o Adeverin e de venit 
o Contract de închiriere/ Dovada costurilor de cazare 
o Altele:__________________________ 

Dac  nu ve i prezenta documentele pân  la data de_______________, cererea nu va putea fi 
acceptat . Nu vi se va acorda aprobarea de care a i putea beneficia. 

O copie a certificatului de na tere trebuie prezentat  cât mai curând posibil. 

 

Biroul de asisten  ( tampil )  ____________________________________ 

 

Numele consultantei/consultantului ____________________________________  

* Pentru solicitantele din centrele de primire se aplic  regula conform c reia exist  
posibilitatea ca dup  alocarea într-o comun , pân  la un an dup  na terea copilului/copiilor,  

 depune i o cerere ulterioar  la biroul de asisten  de care apar ine i. Condi ia pentru o 
cerere ulterioar  este prezentarea sau eliberarea unei copii a cererii ini iale, a notific rii de 
aprobare i o copie a certificatului de na tere a copilului, la acest birou de asisten . 
Îndeplinirea condi iilor pentru cererea ulterioar  va fi verificat . Birourile de asisten  pentru 
cererea ulterioar  pot fi g site la 
http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/beratungsangebote.html  

Dac  se va stabili o plat  în numerar, va fi de la sine în eles c  ve i ridica banii la termenul 
stabilit. În cazurile special, pute i delega o persoan  de încredere. Condi ia pentru acest lucru 
este s  încheia i o procur  scris i persoana împuternicit  s  prezinte o carte de identitate 
valabil . 



Traducere din limba germana 
 

 

Extrase din 

Cererea privind resursele Funda iei federale “Mama i copilul - Protejarea copilului 
nen scut”. 

- în limba dvs. maternal 

 Declara iile solicitantei 

 

 

 

 

 

 

 Declar c  datele mele din cerere sunt corecte i complete i c  nu am solicitat resp. nu voi 
solicita sau ob inut presta ii, pentru scopul declarant, de la niciun alt birou de asisten , din 
resursele Funda iei federale. Mi s-a adus la cuno tin  faptul c  în caz contrar pot fi 
pedepsit prin lege i c  toate cererile pot fi anulate. Sunt obligat la restituirea pl ilor. 

 Voi informa imediat cu privire la modific rile privind datele furnizate, în special cele cu 
privire la venituri sau la evolu ia sarcinii. 

  Mi s-a adus la cuno tin  faptul, c  nu exist  un drept legal cu privire la resursele 
Funda iei federale „Mama i copilul...“ i c  acestea trebuie folosite doar în scopul declarat 
de funda ie. M  oblig s  fac folosesc sumelor primite în vederea realiz rii scopului 
declarant de mine - de ex. pentru hainele de gravid , amenajarea ini ial , accesorii pentru 
amenaj ri pentru copil etc. -  i la cerere s  fac dovada acestora. În caz contrar, funda ia are 
dreptul s  solicite restituirea fondurilor. 

 Am primit o fi  informativ . M  oblig, s  prezint cât mai repede certificatul/le de 
na tere al/e copilului/lor, cel târziu în termen de ase s pt mâni de la na tere. 

 

 

 

 

Loc,  data       Semn tura solicitantei 

 Declara ia de acceptare privind protec ia datelor  
Sunt de acord ca datele furnizate de mine i datele mele personale s  fie utilizate 
i stocate pentru acordarea ajutoarelor. Mai mult, mi s-a adus la cuno tin  

faptul c  pentru evitarea solicit rilor duble, datele mele vor fi asociate cu cele 
ale altor entit i contractante, pentru Funda ia federal  „Mama i copilul...“. 
Datele vor fi utilizate i în cazul transferului, doar în cadrul prevederilor în 
vigoare privind protec ia datelor personale. Acestea vor fi terse dup  cinci ani 
de la efectuarea ultimei pl i. 

Prin semn tura depus , declar c  datele furnizate sunt adev rate i c  am luat la cuno tin  
indica iile mai sus men ionate. 


