
Fundația Federală  
Mamă și Copil

Ministerul Federal pentru 
Familie, Persoane Vârstnice, 
Femei şi Tineret



Informații pentru femei gravide aflate într-o situație de 
nevoie

Când ajută Fundația Federală?
Dumneavoastră vă aflați într-o situație dificilă și așteptați un copil? 
Atunci puteți solicita ajutoare ale Fundației Federale la un centru de 
consultanță pentru femeii gravide, dacă dumneavoastră
a) aveți domiciliul stabil sau șederea obișnuită în Germania,
b)  aveți o adeverință de graviditate, de ex. un carnet al gravidei 

[Mutterpass] și
c) vă aflați într-o situație personală sau financiară de nevoie. 

Pentru ajutoare financiare vor trebui fi verificate condițiile dumnea-
voastră de venituri. Alocațiile financiare ale Fundației Federale pot fi acor-
date doar dacă alte prestații sociale, inclusiv si ajutorul social, nu sunt 
suficiente, nu ajung la timp sau dumneavoastră nu aveți nici-un drept la 
acestea. Cererea pentru asistență financiară trebuie fi depusă la un centru 
de consultanță pentru femei gravide în cadrul unei consultanțe personale 
(și nu la secretariatul Fundației Federale din Berlin). Centrele de consul-
tanță pentru femei gravide – de asemenea și în aproprierea dumneavoastră 
- găsiți în cartea de telefoane și la internet (de ex. prin https://www.bun-
desstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/). Străduiți-vă din timp 
să obțineți un termen de consultanță, pentru că cererea pentru fondurile 
financiare trebuie să fie depusă în timpul gravidității. Pentru fiecare caz 
de graviditate poate fi depusă doar o singură cerere.

Cum ajută Fundația Federală?
Fondurile Fundației sunt acordate de ex. pentru dotarea inițială a copilu-
lui, pentru organizarea în continuare a gospodăriei, pentru apartament și 
mobilă precum și pentru îngrijirea copilului mic. Aceste alocații nu sunt 
considerate un venit și ca atare nu se deduc din alocația de șomaj II, din 
ajutorul social și din alte prestații sociale.

https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/
https://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de/antragstellung/


Valoarea și durata ajutorului depinde de circumstanțele personale ale 
dumneavoastră, dar și de numărul total al solicitantelor care se află 
într-o situație de nevoie. Nu există un drept legal la asistența financiară 
a Fundației Federale.

Statul german anual pune suma de cel puțin 92 miloane Euro la dispo-
ziția Fundației Federale pentru măsurile de ajutor financiar. Ajutorul 
Fundației Federale pentru femeile gravide aflate în situații de nevoie 
se realizează prin fundațiile la nivelul landurilor germane pentru femei 
și familii aflate în situații de nevoie și prin alte instituții centrale similare 
din landurile germane. Acestea organizează acordarea ajutoarelor la fața 
locului.

Prin Fundația Federală „Mamă și Copil – Protecția Vieții Nenăscute “ 
sunt sprijinite în mod nebirocratic anual aproximativ 150.000 de femei 
gravide aflate în situații de nevoie cu scopul de a înlezni continuarea 
gravidității și îngrijirea copilului mic. 

Puteți sprijini activitatea Fundației Mamă și Copil cu o donație:  IBAN: 
DE44 3708 0040 0270 2009 00, BIC: DRESDEFF370. Donațiile ajung 
direct la femeile gravide aflate în situații de nevoie și sunt deductibile 
fiscal. 

Baza pentru Fundația Federală, care există din anul 1984, 
este Legea privind instituirea unei fundații „Mamă și Copil – 
Protecția Vieții Nenăscute“. 

Aceasta și alte informații găsiți la 
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de

http://www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de


Acest pliant este parte integrantă a relaţiilor publice ale Guvernului Federal:  
se distribuie gratuit şi nu este destinat vânzării.
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Pentru întrebări suplimentare, sunaţi la numărul  
de telefon de serviciu: 030 20179130 
De luni până joi de la ora 9 până la ora 18  
Fax: 030 18555-4400
E-Mail: info@bmfsfjservice.bund.de

Număr de telefon unitar: 115*

Situatia: ianuarie 2018; editia (Rumänisch)
Revizie: www.avitamin.de 
citarea surselor de fotografii: Andy Kuechenmeister 

*  Pentru întrebări generale către instituţii şi autorităţi vă stă la dispoziţie de asemenea şi numărul 
unitar de telefon pentru autorităţile 115. În regiunile care participă puteţi să sunaţi la acest număr 
luni până vineri între orele 8.00 şi 18.00. Numărul 115 poate fi sunat din reţeaua fixă la tariful local 
cât şi din multe reţele de telefonie mobilă şi ca atare gratuit prin tarife fixe. Persoane surde pot obţine 
informaţii prin adresa SIP 115@gebaerdentelefon.d115.de. Informaţia dacă numărul 115 este accesibil 
în regiunea dumneavoastră şi alte informaţii privind numărul unitar de telefon pentru autorităţile 
găsiţi sub http://www.d115.de
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