Directive
Finanțarea testării Covid 19 - Îngrijire 24 de
ore
Orașul Viena

1. Obiectivul și scopul finanțării
Obiectivul acestei finanțări îl constituie sprijinirea persoanelor care beneficiază de
îngrijirea 24 de ore, precum și a aparținătorilor acestora și a personalului de îngrijire,
inclusiv în perioadele de pandemie COVID-19 și acordarea unei finanțări pentru personalul
din cadrul îngrijirii persoanelor 24 de ore, care a suportat costurile testării COVID-19,
nefinanțate până acum din bani publici (prin urmare achitate privat).

2. Temei legal
Mijloacele reprezentative sunt cele prevăzute la art. 2 alin. 2b din Legea privind fondul de
îngrijire și Acordul Federației cu landurile în privința implementării operative referitoare la
subvențiile cu scop special prevăzute la art. 2 alin. 2b din Legea privind fondul de îngrijire.
Camera de Comerț din Viena trebuie să respecte prezenta directivă în
elaborarea acordurilor pentru finanțare.

3. Obiectul finanțării
Obiectul finanțării este o subvenție pentru testările COVID-19, achitate privat, ale
personalului de îngrijire din cadrul îngrijirii 24 de ore.

4. Condiții personale și materiale pentru obținerea finanțării
4.1. Solicitanți admisibili
Solicitanții admisibili sunt persoanele îngrijitoare, cu licență comercială pentru îngrijirea
24 de ore, care au fost testate COVID-19 din finanțare privată.
La data testării trebuie îndeplinite cumulativ următoarele puncte:
•
•
•
•
•

dovadă a costurilor testelor și a achitării acestora
locul îngrijirii 24 de ore în Viena
licența comercială a personalului de îngrijire (a îngrijitorului) în Austria
pentru personalul de îngrijire încă nu s-au revendicat costurile testului
pentru luna respectivă.
Executarea și achitarea unei testări COVID-19 în țară sau în străinătate în cursul
unei călătorii/șederi în Austria din martie 2020 până la începutul programului de
screening la Viena, dar nu mai târziu de 31.03.2021.

5. Tipul și cuantumul finanțării
5.1. Tipul de finanțare
Finanțarea constă într-o subvenție nerambursabilă.
5.2. Cuantumul finanțării
Finanțarea se limitează la suma de 85 de euro/lună pentru testările efectuate intern și 60
de euro/lună pentru testările efectuate în străinătate pentru fiecare persoană din
personalul de îngrijire.
5.3. Perioadă de testare
Rambursarea costurilor se acordă doar testărilor care s-au efectuat începând din martie
2020 până la începutul programului de screening vienez, adică cel târziu până la 31.03.2021.
5.4. Perioada de valabilitate
Cererile pentru rambursarea costurilor acoperite de la buget se pot depune până cel târziu
la 30.04.2021.

6. Procedura de finanțare
Pot exista derogări de la obligația formei scrise pentru cererile de
finanțare, aprobările de finanțare, refuzurile de finanțare și contractele
de finanțare.
6.1. Cereri (tip, conținut și formatele documentelor)
Procedura are loc prin Camera de Comerț din Viena, care poate acționa prin
intermediul unor entități juridice adecvate. Solicitarea se face exclusiv online prin
formularul de cerere pus la dispoziție de Camera de Comerț din Viena.
Următoarele date trebuie incluse în formularul de cerere:
Dovezi legate de costurile testelor (facturi), care trebuie să respecte standardele minime
ale unei facturi cu sumă mică https://www.wko.at/service/steuern/Erfordernisse- einerRechnung.html și numele persoanei testate trebuie să apară/să fie atribuit în mod
neîndoielnic costurilor testului, iar acesta să corespundă pe deplin cu numele
solicitantului.
Dovada plății (note de plată pe factură, confirmări de transfer
bancar, confirmări de plată)
Monedele străine sunt convertite la data verificării cererii folosind convertorul valutar al
Bursei de Valori din Viena și sunt rotunjite comercial.
https://www.wienerborse.at/marktdaten/wechselkurse/price-listcurrencies/waehrungsrechner/
Confirmarea luării la cunoștință a directivelor actuale
Confirmare declarație pe proprie răspundere că solicitantul nu a revendicat în alt land
federal costurile testului aferent lunii respective.
Dovada activității de îngrijire 24 de ore (factură servicii) Locul
desfășurării activității (factură servicii)

Date de identificare necesare ale persoanei îngrijitoare (titlu de adresare,
prenume, nume, data nașterii, număr de asigurare socială)
Telefon mobil
Actul de identitate al solicitantului (pașaport, carte de identitate) cont
bancar; BIC și IBAN
Confirmarea/acceptarea declarației privind protecția datelor

Solicitantul trebuie să confirme că
sunt îndeplinite cerințele pentru finanțare conform punctului 4.1 din prezenta
directivă, sunt preluate toate obligațiile valabile din directivă și că toate
datele sunt complete, corecte și trasabile.
redirecționează finanțarea către persoana care a achitat efectiv costurile testării.
Solicitantul se obligă să depună, la cerere, toate documentele doveditoare în vederea
determinării stării de fapt. Solicitarea de finanțare trebuie confirmată de către
solicitant prin depunerea unei declarații pe proprie răspundere. Se va face dovada
identității semnatarului (de ex., pașaport, carte de identitate). Beneficiarul ia la
cunoștință sancțiunile care pot fi aplicate faptei de fals în declarații.
6.2. Decizia
Cererile de finanțare vor fi verificate de Camera de Comerț din Viena în privința
îndeplinirii condițiilor din prezenta directivă. Deciziile asupra cererilor de finanțare
sunt luate de Camera de Comerț din Viena.
Costurile testării, care nu au fost declarate în euro, sunt convertite la data
verificării folosind convertorul valutar al Bursei de Valori din Viena.
În cazul unui răspuns pozitiv la cererea de finanțare, Camera de Comerț din Viena va
transmite solicitantului o aprobare a cererii, prin care se încheie contractul de
finanțare.
În cazul respingerii unei cereri de finanțare, Camera de Comerț din Viena transmite
solicitantului principalele motive prin e-mail.
Prin prezenta directivă nu se justifică un drept legal de acordare a finanțării determinat
de motiv sau cuantum. Finanțarea se acordă conform mijloacelor disponibile.
6.3. Modalități de plată
Plățile se efectuează după încheierea acordurilor de finanțare. Prezenta directivă trebuie
să includă condiții stabilite pentru acordarea de finanțări.
În acest sens, la depunerea cererii se transmite Camerei de Comerț din Viena un cont
bancar al solicitantului.

Finanțarea va fi virată în contul pus la dispoziție. Finanțatorul nu se obligă să verifice
corespondența dintre titularul de cont bancar și solicitant.
Nu se permite cesionarea, atribuirea, ipotecarea sau altă dispunere a drepturilor din
subvenția aprobată.
Solicitantul se obligă să redirecționeze rambursarea către persoana care a
achitat efectiv costurile testării.
6.4. Raportare și drepturi de control
6.4.1. Obligații generale de raportare ale solicitantului
Solicitantul este obligat să ofere, la cerere, toate informațiile necesare pentru finanțare,
inspectarea documentelor de contabilitate și actelor justificative, precum și să pună la
dispoziție documente ale proiectelor planificate și să permită vizita la fața locului.
Solicitantul este obligat să păstreze ordonat și în siguranță toate documentele aferente
proiectului până la expirarea termenului de 10 ani după finalul anului calendaristic de la
plata finanțării integrale și să îndeplinească obligațiile de raportare.
6.4.2. Verificarea și evaluarea ulterioară a finanțării
O verificare ulterioară a finanțării poate avea loc la beneficiar din partea organelor,
respectiv reprezentanților Camerei de Comerț din Viena, a Curții Federale de Conturi,
respectiv a Curții Municipale de Conturi, precum și a Uniunii Europene. În acest sens
se organizează un schimb de date electronic între Camera de Comerț din Viena și
autoritățile Landului Viena.
Abuzul de finanțare atrage după sine consecințe penale, în special conform art. 153b
Codul penal.
După încheierea programului de finanțare Camera de Comerț din Viena poate desfășura o
evaluare la cererea autorităților Landului Viena. Beneficiarii finanțării trebuie să
transmită pentru desfășurarea evaluării datele și/sau să comunice informațiile care sunt
solicitate în aceste scopuri.
6.5 Recuperarea finanțării
Finanțarea va trebui restituită dacă
s-au comunicat date incomplete sau incorecte, sau
dacă măsurile de control prevăzute sunt împiedicate sau oprite sau
dreptul la solicitarea finanțării nu mai poate fi dovedit în cadrul
perioadei de timp prevăzute pentru păstrarea documentelor, sau
nu s-au respectat de către beneficiarul finanțării prevederile Legii împotriva
discriminării sau ale Legii federale privind egalitatea de șanse a persoanelor cu handicap
sau interdicția de discriminare conform art. 7b din Legea privind angajarea persoanelor
cu handicap, sau
se solicită o restituire și/sau o suspendare din partea organelor Uniunii Europene, sau
nu sunt respectate de către beneficiarul finanțării interdicții de cesionare, de
atribuire, de ipotecare și alte interdicții de dispunere, sau

se constată că finanțarea s-a obținut de mai multe ori sau s-au depus mai
multe solicitări, sau
nu s-au respectat de către beneficiarul finanțării alte condiții de finanțare, în
special cele care trebuie să asigure atingerea scopului finanțării.

7. Protecția datelor și publicarea
7.1. Utilizarea datelor
Camera de Comerț din Viena este operatorul datelor cu caracter personal în legătură cu
acordarea de finanțări conform acestor directive. Camera de Comerț din Viena
prelucrează datele cu caracter personal, pe care le puneți la dispoziție în cadrul
solicitării. Obiectivul prelucrării este desfășurarea finanțării (art. 6 alin. 1 lit. b, RGPD)
precum și o prelucrare în baza consimțământului dumneavoastră (a se vedea punctul 7.2.
din prezenta directivă, conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD) în cadrul consimțământului dat
în prezenta declarație și pentru obiectivul specificat.
Solicitanților li se aduce la cunoștință, prin prezenta directivă, dreptul Camerei de Comerț
din Viena de a:
a) folosi datele cu caracter personal intervenite în legătură cu inițierea și desfășurarea
contractului de finanțare, a căror utilizare este necesară pentru exercitarea unei sarcini
trasate (legal) Camerei de Comerț din Viena, care este în interes public (art. 6 alin. 1 lit. e
din RGPD), pentru îndeplinirea unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. C din RGPD), în
scopul încheierii și executării contractului (art. 6 alin. 1 lit. B din RGPD) sau altfel pentru
asigurarea intereselor îndreptățite ale operatorului sau ale unor terți (art. 6 alin. 1 lit. F
din RGPD) în exclusivitate în scopul încheierii și executării contractului de finanțare și
pentru scopuri de control, și astfel nu pentru exercitarea altor sarcini ale Camerei de
Comerț din Viena;
b) colecta datele cu caracter personal necesare pentru evaluarea îndeplinirii condițiilor
de finanțare legate de informațiile comunicate despre propria persoană inclusiv prin
consultarea altor organe ale landului ce pot interveni sau prin consultarea altei entități
juridice care recunosc sau execută finanțări aplicabile, sau prin consultarea altor terți și
să le comunice acestora, ele fiind îndreptățite să prelucreze datele cu caracter personal
necesare pentru consultare și să ofere informații; acest lucru poate avea loc exclusiv în
scopurile încheierii și executării contractului de finanțare și în scopuri de control, deci nu
pentru îndeplinirea altor sarcini ale Camerei de Comerț din Viena
Solicitantului i se aduce la cunoștință că în cadrul prelucrării datelor cu caracter
personal, în scopul procesării cererii de finanțare, se poate ajunge la situații în care,
conform prevederilor legislației europene, să se transmită sau să se facă publice date cu
caracter personal unor organe sau împuterniciți ai landului, ai Curții de Conturi, unor
organe și organisme ale Uniunii Europene, temeiul legal în acest sens fiind îndeplinirea
unei obligații legale (art. 6 alin. 1 lit. c din RGPD) sau îndeplinirea unei sarcini în interes
public (art. 6 alin. 1 lit. e din RGPD).
În plus, procesatorii de date contractuale comisionați de Camera de Comerț din Viena (în
special furnizorii de servicii IT) vor primi datele dumneavoastră dacă au nevoie de acestea
pentru a-și îndeplini serviciile respective. Toți procesatorii de date contractuale sunt
obligați prin contract (contracte de prelucrare a datelor de comandă) să trateze
confidențial datele dumneavoastră și să le prelucreze numai în cadrul furnizării de
servicii.

Dacă solicitantul este o persoană fizică sau dacă prin intermediul solicitantului sunt
transmise date cu caracter personal ale unor persoane fizice, documentele aferente
cererii de finanțare și contractului de finanțare trebuie să conțină directiva de finanțare
inclusiv informații privind prelucrarea datelor conform art. 13 și 14 din RGPD.
Solicitantul trebuie să confirme că transmiterea datelor persoanelor fizice către Camera
de Comerț din Viena, respectă prevederile RGPD, iar persoanele în cauză sunt/au fost
informate de către solicitant privind prelucrarea datelor de către Camera de Comerț din
Viena (Informare privind prelucrarea datelor conform punctului 3.)
La accesarea paginii web unde puteți depune cererea de finanțare, unele dintre datele
dumneavoastră personale vor fi procesate în legătură cu această accesare. Pagina este
administrată de Camera de Comerț din Viena și se aplică declarația de protecție a datelor
pe care o puteți descărca de pe următorul link: wko.at/datenschutzerklaerung
Camera de Comerț din Viena prelucrează datele cu caracter personal, dacă este necesar
pentru durata întregii relații de afaceri (de la inițiere, desfășurarea până la finalizarea
finanțării) precum și dincolo de aceasta în conformitate cu obligațiile legale de păstrare și
documentare, care rezultă în special din Codul companiei (UGB), Codul fiscal federal
(BAO) - cel puțin 10 ani. Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt
necesare, Camera de Comerț din Viena le va șterge din sistemele și înregistrările sale sau
le trece anonim, astfel încât să nu mai puteți fi identificat.
Camera de Comerț din Viena respectă prevederile articolului 32 RGPD, prin luarea de
măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate și făcând tot posibilul pentru a
asigura confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale.
Conform legislației aplicabile, aveți dreptul, printre altele, (în conformitate cu condițiile
prealabile ale legislației aplicabile) (i) să verificați dacă și ce date cu caracter personal a
salvat Camera de Comerț din Viena despre dumneavoastră și să primiți copii ale acestor
date, (ii) să solicitați corectarea, adăugarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu
caracter personal care sunt eronate sau nu sunt prelucrate conform legii, (iii) să solicitați
Camerei de Comerț din Viena să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal, (iv) să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal în anumite circumstanțe sau să revocați consimțământul dat anterior de
prelucrare în toate cazurile, prin care o astfel de revocare nu afectează legalitatea
prelucrării până la revocare (v) să solicitați portabilitatea datelor, (vi) să cunoașteți
identitatea terților cărora li se transmit datele dumneavoastră cu caracter personal și (vii)
să depuneți o reclamație la autoritatea pentru protecția datelor.
În legătură cu exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresați în scris la
datenschutz@wkw.at. Dacă sunteți de părere că responsabilii sau unul dintre responsabili
utilizează datele dumneavoastră într-o manieră nepermisă, puteți depune o plângere la
autoritatea austriacă pentru protecția datelor.
7.2. Declarație de consimțământ
O utilizare a datelor ce depășește sfera punctului 7.1. – dacă utilizarea datelor este
permisă în orice caz – se va realiza dacă solicitantul își exprimă acordul în mod explicit
conform art. 6 alin. 1 lit. a și art. 9 alin. 2 lit. a din RGPD că datele pot fi utilizare de
către Camera de Comerț din Viena în aceste scopuri suplimentare. În cadrul declarației de
consimțământ se va menționa ce date pot fi folosite și în ce scop. O revocare a declarației
de consimțământ din partea solicitantului este

permisă oricând. Pentru ca aceasta să fie valabilă, revocarea trebuie declarată în scris
la Camera de Comerț din Viena.
Utilizarea în continuare a datelor va înceta imediat după recepționarea revocării în
cadrul Camerei de Comerț din Viena fără afectarea obligațiilor legale de comunicare
existente.
8. Instanța competentă
Solicitantul, respectiv beneficiarul finanțării trebuie să se adreseze pentru toate litigiile ce
rezultă din această finanțare, respectiv din contractul de finanțare, tribunalului
competent din Viena. Camera de Comerț din Viena își rezervă dreptul de a apela și
jurisdicția generală a solicitantului, respectiv a beneficiarului finanțării, în cazul în care
intervin litigii. Pentru decizii privind raportul contractual se va aplica exclusiv legislația
austriacă, cu excepția tuturor trimiterilor la legislația internațională (DPI).

9. Intrarea în vigoare și durata
Prezenta directivă intră în vigoare retroactiv începând cu data de 01.03.2020 și este
valabilă până la data de 30.04.2021. Comunicarea și prelucrarea datelor sunt permise în
acest timp doar dacă acestea sunt proporțional și neapărat necesare în scopul verificării
corectitudinii datelor de la solicitant în cadrul plății primei. Cererile pot fi depuse în
măsura disponibilității mijloacelor bugetare până cel târziu la data de 30.04.2021. După
expirarea acestei perioade prezenta directivă se va aplica doar asupra contractelor de
finanțare care au fost încheiate în baza acestui temei juridic.

10. Egalitate din punct de vedere lingvistic
În măsura în care în cadrul acestui contract sunt cuprinse referințe la persoane fizice,
acestea fac referință la persoanele de orice sex în egală măsură.

