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Foaie informativa 
 
 
Mijloacele financiare provenind de la fundatia  „Mutter und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens“ („Mama si Copilul – Protectia Vietii Nenascute“) 
 

 Pot fi cerute doar la unul din centrele de consiliere; 

 

 nu sunt impozabile; 
 

 nu pot fi socotite drept venit la calculatia ajutorului social (SGB); 
 

 nu pot fi ipotecate sau amanetate*. 

* Atentie:  
Informati centrul de consiliere in cazul in care dispuneti de un asa numit cont bancar 
tip P sau in cazul in care veniturile Dvs. sunt supuse unei amanetari. Centrul de 
consiliere va ofera sustinere la efectuarea formalitatilor necesare pentru a proteja 
mijloacele fundatiei. 

 
 
Pentru acordarea de mijloace financiare din partea fundatiei „Mutter und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens“ nu exista un drept legal. 
 
Urmatoarele documente lipsesc si trebuiesc furnizate cat mai curand posibil: 
 

  Pasaport / Carte de identitate / alte documente de identitate 

  Carnetul mamei (Mutterpass) / Dovada de graviditate 

  Dovada de venituri 

  Dovada de plata a chiriei 

  Altele:       ____________________________________________  

 
In cazul in care documentele nu sunt furnizate pana la data de          , 
cererea nu poate fi aprobata. 
 
O copie a certificatului de nastere trebuie furnizata cat mai curand posibil. 
 
 
 
 
 
 

Centrul de consiliere (Stampila) 
 

 

Numele consilierei / consilierului 
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Extrase din  
 
 
 
Cererea pentru acordarea de mijloace financiare din partea fundatiei 
„Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ 
 
- in limba Dumneavoastra materna 
 
 
 
 
10. Declaratii are depunatoarei cererii 
 

 

10.1 Acordul referitor la protectia datelor  
Sunt de acord cu faptul ca datele mele pot fi date mai departe la alte autoritati 

competente, autoritati care stau in legatura cu fundatia. Acest lucru este probabil 

necesar pentru acordarea de ajutor si pentru a se evita acordarea de ajutor de mai 
multe ori. Chiar si in cazul in care sunt date mai departe aceste date pot fi folosite 

doar cadrul permis de lege si sunt sterse dupa cinci ani de la efectuarea ultimei 

plati. 

 

 

10.2 Asigur prin aceasta ca datele mele din cerere (punctul 1 – 9) sunt corecte si complete si ca 
pentru scopul mentionat nu am depus cerere sau primit mijloace financiare de la alt centru de 

consiliere, respectiv nu voi depune cererea la alt centru. Stiu ca aceasta fapta ar fi pedepsita 
si voi fi obligata sa platesc inapoi banii primiti. 

 

Modificari ale datelor furnizate care apar ulterior in special in ceea ce priveste veniturile sau 
decursul sarcinii vor fi imediat aduse la cunostinta fundatiei.  

 
10.3 Imi este cunoscut faptul ca nu am nici un drept legal pentru acordarea de mijloace financiare 

din partea fundatiei „Mama si copilul“ („Mutter und Kind“) iar aceste mijloace vor fi folosite 

doar pentru scopul declarat. Ma oblig prin aceasta ca mijloacele financiare sa le folosesc doar 
pentru scopul declarat – cum ar fi imbracaminte speciala, primele lucruri necesare sarcinii, 

nasterii si copilului. – iar atunci cand mi se va cere sa o si dovedesc. Altfel, fundatia este 
indreptatita sa ceara rambursarea banilor. 

 
 

10.4 Am primit o foaie informativa. 

Ma oblig sa furnizez in cel mai scurt timp posibil o copie a certificatului de nastere 
al copilului  / al copiilor. 

 
 

 
Cu semnatura mea confirm faptul ca informatiile furnizate sunt adevarate si ca 
am luat la cunostinta de indicatiile de la punctele 10.1 pana la bis 10.4. 
 

 


