
______________________________________________ 
1 Codul de identificare fiscală se găsește în decizia dvs. privind impozitul pe venit. Vă rugăm să indicați codul dvs. personal de 
identificare fiscală și nu codul de identificare fiscală al companiei; doar astfel poate fi procesată solicitarea dvs. 
Codul dvs. de identificare fiscală este format dintr-un număr din 2 cifre care indică administrația financiară competentă și dintr-un 
cod de identificare fiscală compus din 7 cifre. De ex.: 12 123/4567. Primele două cifre (12) indică administrația financiară 
competentă (în exemplul de mai sus, pentru Districtul 2 din Viena). 

Fondul pentru Situații Dificile: verificarea condițiilor 
de eligibilitate 

Fondul pentru Situații Dificile 

Cod * 

Data nașterii * 

Codul meu personal de identificare fiscală1 * 

Numărul meu de asigurare socială (E-card) * 

Vă rugăm să indicați ultimele 4 cifre ale codului IBAN specificat în solicitare * 

Mai departe la 
verificare 

ZZ.LL.AAAA 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
 

 

 
______________________________________________ 

² În cazul în care constatați că ați furnizat date eronate la depunerea solicitării de finanțare sau că nu ați putut îndeplini alte 
obligații care rezultă din cerințele directivei, atunci vă rugăm să semnalați acest lucru prin formularul de mai jos (Date eronate – 
Solicitare de anulare a solicitării dvs. pentru o finanțare din Fondul pentru Situații Dificile), care se depune la Camera de Comerț 
competentă în cazul dvs. Vă rugăm să indicați neapărat numărul cazului dvs. (GFID) din cerere și să specificați care sunt datele 
eronate. Numărul cazului (GFID) se găsește la subiectul angajamentului de acordare a finanțării solicitate.  

În cazul în care informațiile furnizate de dvs. au dus la acordarea ilegală a finanțării, vom deduce suma finanțării care v-a fost 
acordată pe nedrept din alte plăți viitoare obținute în mod corect sau vom solicita de la dvs. rambursarea sumei respective. După 
verificarea datelor transmise de dvs., vă vom notifica separat în legătură cu modul în care se va proceda în continuare, dacă și cum 
trebuie să aibă loc rambursarea sumei finanțării acordate pe nedrept.  

Formulare: Bgld | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vbg | Wien  

Fondul pentru Situații Dificile: verificarea condițiilor 
de eligibilitate 

Fondul pentru Situații Dificile 

Prenume Nume – 2021/XXXXXXX | 16.04.2021 – 15.05.2021 

Ați depus o solicitare pentru o finanțare din Fondul pentru Situații Dificile 2021/1169215 | 16.04.2021 - 
15.05.2021. 

Sprijinul din Fondul pentru Situații Dificile se acordă doar celor care suferă sau au suferit direct în urma 
epidemiei de COVID-19. În cazul dvs. se efectuează o verificare suplimentară a condițiilor de eligibilitate. 

Vă rugăm să răspundeți la întrebările din formular cel târziu până la data de 26.07.2021. 

Informații detaliate privind formularul în mai multe limbi se găsesc la FAQ 88. 

Dacă nu completați deloc și nu trimiteți formularul în termen de 42 de zile sau dacă îl trimiteți necompletat 
integral, verificarea îndeplinirii condițiilor pentru acordarea finanțării nu poate fi efectuată, iar solicitarea 
dvs. va trebui respinsă. 

Vă atragem atenția asupra faptului că furnizarea unor date false are consecințe penale. 

Dacă realizați că nu îndepliniți condițiile pentru acordarea finanțării, vă rugăm să selectați la întrebarea 
„Cum ar trebui tratată solicitarea dvs. actuală?” varianta de răspuns „402: Îmi retrag solicitarea depusă.”. 
Astfel vă retrageți solicitarea. De asemenea, puteți rambursa finanțări pe care le-ați primit deja (pentru 
contact, consultați FAQ 4²). 

Temeiul legal al acestei finanțări este reprezentat de directiva Ministerului Federal de Finanțe, în acord cu 
Vicecancelarul și Ministrul Federal pentru Digitalizare, în conformitate cu Legea privind Fondul pentru Situații 
Dificile, în baza Legii privind promovarea IMM-urilor, din Monitorul Oficial Federal Austriac nr. 432/1996 cu 
modificările ulterioare. 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--

https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-bgld.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ktn.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-noe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ooe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-sbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-stmk.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-t.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-vlbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-w.html
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-foerderrichtlinie-phase2.html


  

În cazul în care data înființării este 1.02.2020, iar perioada vizată este 15 (varianta 102 nu se aplică 
aici): 

 

În cazul în care data înființării este 1.06.2019 și perioada vizată este 15: 

 

În cazul în care data înființării este 1.06.2019 și perioada vizată este 1: 

 

 

101: De la începutul lunii în care am obținut venituri din vânzări pentru prima dată și până la 29 
februarie 2020 am obținut, în medie, următoarele venituri lunare (suma fără TVA): * 

101: De la începutul lunii în care am obținut venituri din vânzări pentru prima dată și până la 29 
februarie 2020 am obținut, în medie, următoarele venituri lunare (suma fără TVA): * 

101: În perioada cuprinsă între 1 aprilie 2019 și 30 aprilie 2019 am obținut următoarele venituri 
pentru activitatea mea (suma fără TVA): * 

102: În perioada cuprinsă între 1 aprilie 2019 și 30 iunie 2019 am obținut următoarele venituri pentru 
activitatea mea (suma fără TVA): * 

101: Dacă nu ar fi existat criza COVID-19, conform evaluării mele atente, în perioada cuprinsă între 16 
martie 2020 și 15 aprilie 2020 ar fi putut fi obținute următoarele venituri din activitatea mea (suma fără 
TVA): * 

Scădere a vânzărilor 
Ați indicat faptul că în cazul dvs. există o scădere a vânzărilor cu cel puțin 50 % față de perioada de 
referință. 

 

Vă rugăm specificați: 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 

 

Interzicerea accesului 
Ați indicat faptul că în perioada vizată ați fost afectat cel puțin în cea mai mare parte de o interzicere a 
accesului dispusă de autorități. 

 

Vă rugăm specificați: 

 

201: În perioada cuprinsă între 16 aprilie 2021 și 15 mai 2021 nu mi-aș fi putut desfășura activitatea în 
intervalul specificat (de la - până la): 

De la * Până la * 

Motivul interzicerii accesului - este posibilă doar o singură variantă: * 

o 202: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece suferea de COVID-19. 

o 203: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece Republica Austria nu a permis 
călătoria în Austria. 

o 204: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit ca urmare a prevederilor referitoare la 
carantină. 

o 205: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece eu sufeream de COVID-19. Atașez 
o adeverință medicală, oficială sau o confirmare a rezultatelor de laborator cu privire la boala mea 
(posibilitate de încărcare în pasul următor). 

o 206: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece statul meu de origine a dispus în 
mod oficial că nu pot călători sau tranzitul către Austria nu a fost posibil. 

Costuri curente 
Vă rugăm să indicați motivele pentru care costurile curente nu mai pot fi acoperite din cauza pandemiei 
de COVID-19: 

Motivul scăderii veniturilor - este posibilă doar o singură variantă: * 

o 301: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece suferea de COVID-19. 

o 302: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece Republica Austria nu a permis 
călătoria în Austria. 

o 303: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit ca urmare a prevederilor referitoare la 
carantină. 

o 304: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece eu sufeream de COVID-19. 
Atașez o adeverință medicală, oficială sau o confirmare a rezultatelor de laborator cu privire la boala 
mea (posibilitate de încărcare în pasul următor). 

o 305: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece statul meu de origine a dispus 
în mod oficial că nu pot călători sau tranzitul către Austria nu a fost posibil. 

o 306: Există un alt motiv care îmi afectează activitatea profesională de când a început criza COVID-19, 
după cum urmează (trebuie specificat motivul, pot fi luate în considerare doar informații în limba 
germană): 

ZZ.LL.AAAA  ZZ.LL.AAAA  

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



în cazul selectării variantei 306:  

 

 

 

 

 
 

Alt motiv: * 

306: Există un alt motiv care îmi afectează activitatea profesională de când a început criza COVID-19, 
după cum urmează (trebuie specificat motivul, pot fi luate în considerare doar informații în limba 
germană): 

307: Cheltuielile mele profesionale (de ex. asigurare socială, costuri de călătorie, costuri cu agenția) în 
perioada vizată cuprinsă între 16 aprilie 2021 și 15 mai 2021 sunt de: * 

308: Reședința mea în țara de origine se află în: * 

309: Sunt căsătorit, resp. trăiesc într-un parteneriat civil recunoscut de stat: 
 

-- Vă rugăm selectați-- 

-- Vă rugăm selectați-- 

-- Vă rugăm selectați— 

401: Îmi mențin solicitarea depusă. 

402: Îmi retrag solicitarea depusă. 

-- Vă rugăm selectați— 

Da 

Nu 

-- Vă rugăm selectați-- 

Certificat 
Cum ar trebui tratată solicitarea dvs. actuală? * 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 

 
 

 

sau 

Declarație solemnă ** 

Declar în mod solemn că furnizez toate informațiile din cele mai bune cunoștințe și convingeri ale 
mele și că informațiile sunt conforme cu realitatea și confirm solemn prin prezenta această solicitare 
de finanțare. 

Iau cunoștință de faptul că datele incomplete sau eronate pot duce la respingerea solicitării sau la 
solicitarea de rambursare a finanțării și pot avea consecințe penale. 

Anulare Trimitere 

Fondul pentru Situații Dificile - verificare suplimentară 

Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile din 
formular și să confirmați în mod solemn caracterul 
lor corect (prin clic pe „Continuare”). 

Dacă doriți să verificați încă o dată informațiile și 
să le corectați, faceți clic pe „Înapoi”. Atunci când 
faceți clic pe „Continuare”, datele vor fi 
transmise. Ulterior acestea nu mai pot fi 
modificate și sunt parte din solicitarea dvs. de 
finanțare. 

Înapoi Continuare 

Fondul pentru Situații Dificile 

Fondul pentru Situații Dificile – date transmise 
Datele pe care le-ați introdus au fost preluate. 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
 

  
 

Fondul pentru Situații Dificile 

Fondul pentru Situații Dificile – date transmise 
Datele pe care le-ați introdus au fost preluate. 

 

Ați indicat faptul că ați fost bolnav de COVID-19 în perioada vizată. Vă rugăm să încărcați o adeverință 
medicală, oficială sau o confirmare a rezultatelor de laborator cu privire la boala dvs., făcând clic pe 
butonul „Mai departe la încărcarea documentelor doveditoare”. 

 

Puteți scana sau fotografia documentul doveditor. Formatele permise sunt JPG, PNG sau PDF, dimensiunea 
maximă a documentului 5 MB. Pot fi încărcate maximum 5 documente. 

 

Notă: Puteți încărca documentul doveditor și mai târziu: LINK. Pentru aceasta aveți la dispoziție maximum 
72 de ore. Pentru siguranță, primiți acest link, incl. token de siguranță (cod) și prin e-mail, care va fi trimis 
în scurt timp la adresa de e-mail indicată de dvs. 

Mai departe la încărcarea 
documentelor doveditoare 

Fondul pentru Situații Dificile 
 

Fondul pentru Situații Dificile – încărcarea documentelor 
doveditoare 
Cod pentru încărcarea documentelor doveditoare * 

Vă rugăm să încărcați o adeverință medicală, oficială sau o confirmare a rezultatelor de laborator. 

Sunt permise următoarele formate: JPG, PNG și PDF cu o dimensiune maximă de 5 MB, sunt permise 
maximum 5 documente. 

Anulare Transmitere documente doveditoare 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
  

Fondul pentru Situații Dificile 
 

Fondul pentru Situații Dificile – documente doveditoare 
transmise 
Am primit documentele încărcate de dvs. Depunem eforturi pentru a le procesa rapid. 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



MESAJE DE EROARE 

 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
1 Codul de identificare fiscală se găsește în decizia dvs. privind impozitul pe venit. Vă rugăm să indicați codul dvs. personal de 
identificare fiscală și nu codul de identificare fiscală al companiei; doar astfel poate fi procesată solicitarea dvs. 
Codul dvs. de identificare fiscală este format dintr-un număr din 2 cifre care indică administrația financiară competentă și dintr-un 
cod de identificare fiscală compus din 7 cifre. De ex.: 12 123/4567. Primele două cifre (12) indică administrația financiară 
competentă (în exemplul de mai sus, pentru Districtul 2 din Viena). 
 

Fondul pentru Situații Dificile: verificarea condițiilor 
de eligibilitate 
Lipsesc informațiile obligatorii sau valorile din câmpurile individuale sunt nevalide. Vă rugăm să verificați 
datele pe care le-ați introdus și după aceea să încercați din nou. 

 

Cod * 

Data nașterii * 

Data nașterii: este necesară introducerea unei valori. 

Codul meu personal de identificare fiscală1 * 

Cod de identificare fiscală: este necesară introducerea unei valori. 

 

Numărul meu de asigurare socială (E-card): este necesară introducerea unei valori. 

Vă rugăm să indicați ultimele 4 cifre ale codului IBAN specificat în solicitare: este necesară introducerea 
unei valori. 

Numărul meu de asigurare socială (E-card) * 

Vă rugăm să indicați ultimele 4 cifre ale codului IBAN specificat în solicitare * 

Mai departe la 
verificare 

Fondul pentru Situații Dificile 

ZZ.LL.AAAA  

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
 

 
______________________________________________ 

² În cazul în care constatați că ați furnizat date eronate la depunerea solicitării de finanțare sau că nu ați putut îndeplini alte 
obligații care rezultă din cerințele directivei, atunci vă rugăm să semnalați acest lucru prin formularul de mai jos (Date eronate – 
Solicitare de anulare a solicitării dvs. pentru o finanțare din Fondul pentru Situații Dificile), care se depune la Camera de Comerț 
competentă în cazul dvs. Vă rugăm să indicați neapărat numărul cazului dvs. (GFID) din cerere și să specificați care sunt datele 
eronate. Numărul cazului (GFID) se găsește la subiectul angajamentului de acordare a finanțării solicitate.  

În cazul în care informațiile furnizate de dvs. au dus la acordarea ilegală a finanțării, vom deduce suma finanțării care v-a fost 
acordată pe nedrept din alte plăți viitoare obținute în mod corect sau vom solicita de la dvs. rambursarea sumei respective. După 
verificarea datelor transmise de dvs., vă vom notifica separat în legătură cu modul în care se va proceda în continuare, dacă și cum 
trebuie să aibă loc rambursarea sumei finanțării acordate pe nedrept.  

Formulare: Bgld | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vbg | Wien  

Fondul pentru Situații Dificile 

Fondul pentru Situații Dificile: verificarea condițiilor 
de eligibilitate 

Ați depus o solicitare pentru o finanțare din Fondul pentru Situații Dificile 2021/1169215 | 16.04.2021 - 
15.05.2021. 

Sprijinul din Fondul pentru Situații Dificile se acordă doar celor care suferă sau au suferit direct în urma 
epidemiei de COVID-19. În cazul dvs. se efectuează o verificare suplimentară a condițiilor de eligibilitate. 

Vă rugăm să răspundeți la întrebările din formular cel târziu până la data de 26.07.2021. 

Informații detaliate privind formularul în mai multe limbi se găsesc la FAQ 88. 

Dacă nu completați deloc și nu trimiteți formularul în termen de 42 de zile sau dacă îl trimiteți necompletat 
integral, verificarea îndeplinirii condițiilor pentru acordarea finanțării nu poate fi efectuată, iar solicitarea 
dvs. va trebui respinsă. 

Vă atragem atenția asupra faptului că furnizarea unor date false are consecințe penale. 

Dacă realizați că nu îndepliniți condițiile pentru acordarea finanțării, vă rugăm să selectați la întrebarea 
„Cum ar trebui tratată solicitarea dvs. actuală?” varianta de răspuns „402: Îmi retrag solicitarea depusă.”. 
Astfel vă retrageți solicitarea. De asemenea, puteți rambursa finanțări pe care le-ați primit deja (pentru 
contact, consultați FAQ 4²). 

Temeiul legal al acestei finanțări este reprezentat de directiva Ministerului Federal de Finanțe, în acord cu 
Vicecancelarul și Ministrul Federal pentru Digitalizare, în conformitate cu Legea privind Fondul pentru Situații 
Dificile, în baza Legii privind promovarea IMM-urilor, din Monitorul Oficial Federal Austriac nr. 432/1996 cu 
modificările ulterioare. 

Prenume Nume – 2021/XXXXXXX | 16.04.2021 – 15.05.2021 

Lipsesc informațiile obligatorii sau valorile din câmpurile individuale sunt nevalide. Vă rugăm să verificați 
datele pe care le-ați introdus și după aceea să încercați din nou. 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--

https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-bgld.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ktn.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-noe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-ooe.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-sbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-stmk.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-t.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-vlbg.html
https://www.wko.at/site/haertefallfonds/falscheingaben-w.html


 

 

Scădere a vânzărilor 
Ați indicat faptul că în cazul dvs. există o scădere a vânzărilor cu cel puțin 50 % față de perioada de 
referință. 

 

Vă rugăm specificați: 

101: În perioada cuprinsă între 1 aprilie 2019 și 30 aprilie 2019 am obținut următoarele venituri 
pentru activitatea mea (suma fără TVA): * 

Venituri: este necesară introducerea unei valori. 

102: În perioada cuprinsă între 1 aprilie 2019 și 30 iunie 2019 am obținut următoarele venituri pentru 
activitatea mea (suma fără TVA): * 

Venituri în trimestrul de referință: este necesară introducerea unei valori. 

Interzicerea accesului 
Ați indicat faptul că în perioada vizată ați fost afectat cel puțin în cea mai mare parte de o interzicere a 
accesului dispusă de autorități. 

 

Vă rugăm specificați: 

 

201: În perioada cuprinsă între 16 aprilie 2021 și 15 mai 2021 nu mi-aș fi putut desfășura activitatea în 
intervalul specificat (de la - până la): 

De la * Până la * 

 

De la: este necesară introducerea unei valori. Până la: este necesară introducerea unei valori. 

Motivul interzicerii accesului - este posibilă doar o singură variantă: * 

o 202: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece suferea de COVID-19. 

o 203: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece Republica Austria nu a permis 
călătoria în Austria. 

o 204: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit ca urmare a prevederilor referitoare la 
carantină. 

o 205: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece eu sufeream de COVID-19. Atașez 
o adeverință medicală, oficială sau o confirmare a rezultatelor de laborator cu privire la boala mea 
(posibilitate de încărcare în pasul următor). 

o 206: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece statul meu de origine a dispus în 
mod oficial că nu pot călători sau tranzitul către Austria nu a fost posibil. 

Motiv pentru interzicerea accesului: este necesară introducerea unei valori. 

 

ZZ.LL.AAAA  ZZ.LL.AAAA  

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 
 

 

în cazul selectării variantei 306: 

 
 

 

Costuri curente 
Vă rugăm să indicați motivele pentru care costurile curente nu mai pot fi acoperite din cauza pandemiei de 
COVID-19: 

Motivul scăderii veniturilor - este posibilă doar o singură variantă: * 

o 301: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece suferea de COVID-19. 

o 302: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece Republica Austria nu a permis 
călătoria în Austria. 

o 303: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit ca urmare a prevederilor referitoare la 
carantină. 

o 304: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece eu sufeream de COVID-19. 
Atașez o adeverință medicală, oficială sau o confirmare a rezultatelor de laborator cu privire la boala 
mea (posibilitate de încărcare în pasul următor). 

o 305: Nu am putut îngriji persoana pe care o aveam de îngrijit, deoarece statul meu de origine a dispus în 
mod oficial că nu pot călători sau tranzitul către Austria nu a fost posibil. 

o 306: Există un alt motiv care îmi afectează activitatea profesională de când a început criza COVID-19, 
după cum urmează (trebuie specificat motivul, pot fi luate în considerare doar informații în limba 
germană): 

Motivul scăderii veniturilor: este necesară introducerea unei valori. 

306: Există un alt motiv care îmi afectează activitatea profesională de când a început criza COVID-19, 
după cum urmează (trebuie specificat motivul, pot fi luate în considerare doar informații în limba 
germană): 

Alt motiv: * 

Alt motiv: este necesară introducerea unei valori 

307: Cheltuielile mele profesionale (de ex. asigurare socială, costuri de călătorie, costuri cu agenția) în 
perioada vizată cuprinsă între 16 aprilie 2021 și 15 mai 2021 sunt de: * 

Cheltuieli profesionale: este necesară introducerea unei valori 

308: Reședința mea în țara de origine se află în: * 

Reședință în țara de origine: este necesară introducerea unei valori. 

309: Sunt căsătorit, resp. trăiesc într-un parteneriat civil recunoscut de stat: * 

Căsătorit/trăiesc într-un parteneriat civil recunoscut de stat: este necesară introducerea unei valori. 

-- Vă rugăm selectați-- 

-- Vă rugăm selectați-- 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--



 

Mesaj de eroare - cod expirat  

 

Certificat 
Cum ar trebui tratată solicitarea dvs. actuală? * 

-- Vă rugăm selectați-- 

Retragere/menținere: este necesară introducerea unei valori. 

Declarație solemnă * 

Declar în mod solemn că furnizez toate informațiile din cele mai bune cunoștințe și convingeri ale 
mele și că informațiile sunt conforme cu realitatea și confirm solemn prin prezenta această solicitare 
de finanțare. 

lau cunoștință de faptul că datele incomplete sau eronate pot duce la respingerea solicitării sau la 
solicitarea de rambursare a finanțării și pot avea consecințe penale. 

Anulare Trimitere 

Fondul pentru 
Situații Dificile 

Fondul pentru Situații Dificile: 
verificarea condițiilor de eligibilitate 
Codul indicat este expirat. 

Solicitați un nou link 

 
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
--
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