Drumul dumneavoastră spre
subvenționare
Aţi obţinut în străinătate o diplomă
de pregătire profesională? Doriţi să
o echivalaţi în Germania? Vă este
necesară în acest sens o susţinere
financiară?

Consiliere
în vederea
echivalării

Cerere de
subvenționare
Mergeţi la un birou de consiliere din
apropierea dumneavoastră şi completaţi un formular pentru subvenţia de
echivalare.

Cererea de
echivalare
Aţi obţinut acordul de subvenționare?
Începeţi procedura de echivalare.
subvenţia de echivalare după primirea
chitanţelor dumneavoastră.

Plata
A trebuit să suportați costuri mai ridicate de 100 Euro? Biroul de subvenționare central vă plăteşte subvenţia de
echivalare după primirea chitanţelor
dumneavoastră.

Aţi primit decizia de echivalare? Acum
aveţi încă 3 luni timp să înregistraţi
pentru decontare alte costuri şi să
depuneţi chitanţele (documentele
contabile justificative) dumneavoastră.

Finalizarea
procedurii de
echivalare

Subvenţia de echivalare...
… este pentru persoane care
• a
 u o diplomă din străinătate
• d
 oresc o procedură de echivalare în Germania
• locuiesc de cel puţin 3 luni în Germania
• a
 u un venit mai mic de 26.000 Euro (necăsătorit)
respectiv 40.000 Euro (căsătorit/ parteneriat civil
înregistrat)
• n
 u li se decontează costurile pentru procesul de
recunoaștere de către agenția de muncă sau de
către jobcenter sau de un program de promovare
corespunzător al landurilor
… solicită costuri pentru
• taxe şi deplasări care rezultă din procedura de
echivalare
• traduceri, legalizări a certificatelor respectiv diplomelor precum şi expertize
• a
 chiziţionare documentelor doveditoare necesare
• a
 nalize de calificare
… se ridică la o valoare de maxim 600 Euro.
Cererile pot fi înaintate de ex. printr-un birou sau cameră de consiliere IQ (consultați pagina verso).
O pretenţie la subvenţie nu se poate alcătui.
Mai multe informaţii obţineţi…
… în Internet
www.anerkennungszuschuss.de
… la biroul central de subvenţii în
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