
 

FONDURI PENTRU CONSILIEREA COPIILOR ŞI ASISTAREA FAMILIILOR 

PENTRU CETĂŢENII UE 
Cetăţenii UE, care nu sunt din Austria, au dreptul la servicii pentru familie din Austria, 
aşadar la asistenţă a familiei, respectiv fonduri pentru consilierea copiilor, dacă acest 
lucru rezultă din Ordonanţa 883/2004 a UE. Condiţia preliminară efectivă este ca un 
părinte să fie angajat în Austria. 

Dacă 

 ambii părinţi sunt angajaţi în diferite state membre sau 
 dacă locul de muncă şi locuinţa familiei se află în diferite state membre, 

Ordonanţa 883/2004 include reguli speciale privind jurisdicţia de plată a serviciilor pentru 
familie, pentru a evita prestările dublate, respectiv multiple de către mai multe state. 

Este esenţial ca serviciile pentru familie pe care le garantează un stat locuitorilor săi să 
nu depindă obligatoriu de faptul că locuitorul respectivului stat este şi cetăţeanul 
acestuia. 

Exemplu: 

Părinţii cu cetăţenie slovacă locuiesc şi lucrează în Viena. Austria este responsabilă 
pentru prestarea serviciilor pentru familie. 

Domiciliul familiei în alt stat membru decât locul de muncă al singurului părinte 
care lucrează 

Dacă există puncte de legătură cu diferite state ale UE, de exemplu locul de muncă al 
singurului părinte care lucrează se află în altă ţară decât locul de domiciliu al familiei, 
serviciile pentru familie sunt prestate de statul membru UE în care se află locul de 
muncă. 

Exemplu: 

Un cetăţean slovac merge în Austria la un loc de muncă. Familia sa locuieşte în Slovacia. 
Mama copiilor nu lucrează. Austria este responsabilă pentru prestarea serviciilor pentru 
familie. 

Dacă familia locuieşte în alt stat membru al UE decât cel în care un părinte are locul de 
muncă, este valabilă solicitarea plăţilor echivalente dacă serviciile pentru familie ale 
statului în care se află domiciliul familiei sunt mai cuprinzătoare decât cele din statul în 
care părintele are locul de muncă. 

Solicitarea de echivalare este adresată în aceste cazuri către statul în care se află 
domiciliul familiei. 

 



Exemplu: 

Un cetăţean austriac merge în Slovacia la un loc de muncă. Familia locuieşte în Austria. Mama 
copiilor nu lucrează. 
Slovacia este responsabilă pentru prestarea serviciilor pentru familie. Austria poate efectua 
plăţi echivalente. 

Locul de muncă al părinţilor în diferite state membre 

Dacă ambii părinţi sunt angajaţi în state membre diferite, serviciile pentru familie trebuie să 
fie plătite de respectivul stat membru al UE în care are domiciliul copilul. 

Statul membru în care este angajat celălalt părinte garantează plăţi echivalente în anumite 
condiţii. 

Exemplu: 

Mama, cetăţeană slovacă, merge în Austria la un loc de muncă independent. Copilul locuieşte 
cu tatăl în Slovacia. Tatăl este angajat în Slovacia. 

Slovacia este responsabilă pentru prestarea serviciilor pentru familie. Austria poate efectua 
plăţi echivalente. 

Atenţie! 

Aceste reguli sunt valabile şi pentru părinţii care trăiesc separat (divorţaţi)! 
Exemplu: 

Mama, cetăţeană slovacă, merge în Austria la un loc de muncă independent. Copilul locuieşte 
în Slovacia. Soţii sunt despărţiţi. Tatăl merge în Slovacia la un loc de muncă. Acesta nu are 
niciun contact cu copilul. 

Slovacia este responsabilă pentru prestarea serviciilor pentru familie. Austria poate efectua 
plăţi echivalente. 

Sfat! 

Solicitarea de recunoaştere a serviciilor pentru familie trebuie să fie adresată către statul 
membru care este responsabil pentru prestarea serviciilor pentru familie. 

Astfel, celălalt stat membru poate calcula valoarea plăţii echivalente. 

Asigurarea de sănătate 

Dacă Austria prestează o plată echivalentă pentru fondul de asistare a copilului, atunci acesta are ca efect 

suplimentar o asigurare de sănătate a părintelui neangajat, respectiv a copilului în Austria, dacă în 

respectivul stat care este responsabil pentru prestarea acestui serviciu sau a altor servicii similare pentru 

familie nu este prevăzută o (co-) asigurare a părintelui neangajat, respectiv a copilului. 
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Aceste informaţii reprezintă un produs al colaborării tuturor camerelor de comerţ. Dacă aveţi întrebări, adresaţi-vă la:  
Burgenland nr. tel.: 0590 907-2330, Kärnten nr. tel.: 0590 904, Austria de Jos nr. tel.: (02742) 851-0,  

Austria de Sus nr. tel.: 0590 909, Salzburg nr. tel.: (0662) 8888-397, Steiermark nr. tel.: (0316) 601-601,  
Tirol nr. tel.: 0590 905-1111, Vorarlberg nr. tel.: (05522) 305-1122, Viena nr. tel.: (01) 51450-1010  

Indicaţie: Găsiţi aceste informaţii şi pe Internet la http://wko.at. Toate datele au fost prelucrate cu atenţie  
dar nu se oferă nicio garanţie. Este exclusă responsabilitatea Camerei de Comerţ a Austriei. În cazul tuturor menţionărilor referitoare la 

persoane,  
forma aleasă este valabilă pentru ambele sexe! 
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