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Ghid practic pentru angajații UE în Germania

Cuvânt înainte

Libera circulație a lucrătorilor este una din cele patru libertăți de bază ale 
Uniunii Europene (UE) și reprezintă un element central al ideii europene. 
Migrația internă este asociată cu șanse mari atât pentru economie cât 
și pentru populație. Germania profită în prezent, într-o mare măsură de 
migrația din UE. Acest lucru este cu atât mai important cu cât migrația 
forței de muncă către Germania are loc în condiții echitabile și legale de 
muncă pentru angajați. 

Cu toate acestea, practica ne arată că emigranții se confruntă constant cu 
exploatarea prin muncă și cu alte probleme legate de dreptul muncii. 
Ce pot face cetățenii Uniunii într-o astfel de situație?

Cadrul legal referitor la ocuparea forței de muncă (de ex. dreptul muncii, 
asigurarea socială, legislația fiscală) este diferit în statele membre UE. De 
aceea, pentru noii migranți care activează pe piața muncii din Germania 
este dificil să cunoască și să aplice toate reglementările și drepturile din 
Germania. În prezent, există o oferă vastă de posibilități de consiliere și  
sprijinire prin care angajații pot obține informații referitoare la obligațiile   
și drepturile lor și pot fi consiliați cu privire la punerea în aplicare a 
drepturilor lor. Angajații pot lua măsuri în mod independent, dacă drep-
turile și revendicările lor au fost încălcate. În acest scop, trebuie să se 
familiarizeze cu această broșură. Centrul Berlinez de Consiliere pentru 
Migrație și Muncă Echitabilă (BEMA) a compilat din practica de consili-
ere cazuri tipice de încălcare a drepturilor cu posibilități de rezolvare 
corespunzătoare. Se prezintă atât drepturile, de ex. Dreptul la plata 
salariului minim, cât și pașii individuali pe care cetățenii Uniunii trebuie 
să îi parcurgă pentru a-și obține drepturile în caz de litigiu. Prin urmare, 
ce trebuie făcut concret – conform exemplului dat aici – pentru a impune 
dreptul la salariul minim?
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Cuvânt înainte

Pe lângă informațiile legale, aici găsiți și link-uri, documente și puncte 
de contact relevante pentru a vă urma cauza. Dacă aveți alte întrebări în 
afara exemplelor din această broșură, nu ezitați să ne contactați. Împre-
ună dorim să oferim condiții de muncă echitabile pentru toți angajații!

Oficiul pentru Egalitatea de 
Tratament a Lucrătorilor din 
UE (Gleichbehandlungsstelle 
EU-Arbeitnehmer (EU-GS))

Centrul Berlinez de 
Consiliere pentru Migrație și 
Muncă Echitabilă (Berliner 
Beratungszentrum für Migration 
und Gute Arbeit (BEMA))

Conform Regulamentului (UE) 492/2011, cetățenii 
din Uniunea Europeană beneficiază de libera circulație 
a lucrătorilor. Pentru a-i sprijini, guvernul federal a 
înființat Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucră-
torilor din UE pe baza directivei 2014/54/UE, în mai 
2016 de la însărcinatul guvernului federal pentru migra-
ție, refugiați și integrare. Scopul este de a contracara 
restricționările și limitările liberei circulații a lucrătorilor, 
discriminarea asociată împotriva lucrătorilor din UE și 
a familiilor acestora din Germania și de a se asigura că 
aceștia sunt tratați egal față de cetățenii germani. 

Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor 
din UE operează în trei domenii principale: Informații 
și consiliere, transpunerea modificărilor structurale și 
instituționale precum și redactarea analizelor și studiilor 
referitoare la teme specifice legate de libera circulație a 
lucrătorilor UE. Un instrument important pentru mijloace 
specifice de comunicare îl reprezintă pagina web dispo-
nibilă în mai multe limbi, www.eu-gleichbehandlungs-
stelle.de/eugs-ro, unde cetățenii Uniunii pot obține 
informații referitoare la temele muncă și viață. 

Prin oferta sa, Oficiul pentru Egalitatea de Tratament 
a Lucrătorilor din UE se adresează de asemenea 
multiplicatorilor, partenerilor sociali și organizațiilor 
non-guvernamentale cu care implementează proiecte 
comune de punere în aplicare a drepturilor cetățenilor 
UE și angajaților UE și ale membrilor familiilor lor. În 
plus Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucră-
torilor din UE promovează cooperarea și schimbul 
de informații din cadrul structurilor de consiliere din 
Germania și este punct de contact la nivelul statelor 
membre UE precum și al Comisiei UE.

Centrul Berlinez de Consiliere pentru Migrație și 
Muncă Echitabilă (BEMA) susține persoanele migrante 
și lucrătorii mobili pentru a pune în aplicare dreptul 
muncii și dreptul social. Obiectivul BEMA este egalitatea 
de tratament a tuturor berlinezilor indiferent de origine 
și statutul de rezident, în special cu privire la drepturile 
de pe piața muncii și din domeniul asigurării sociale.

BEMA oferă consiliere privind dreptul muncii și dreptul 
social în douăsprezece limbi și sprijină, de asemenea, 
victimele exploatării prin muncă, ale muncii forțate și  
ale traficului de persoane. Activitatea educațională a 
BEMA are ca obiectiv consolidarea angajaților imigranți 
și mobili. În acest scop, centrul de consiliere organi-
zează cursuri de instruire în școli de limbi străine, centre 
comunitare sau magazine de cartier. Pentru multiplica-
torii de consiliere în materie de migrație, plasare a forței 
de muncă sau voluntari, BEMA organizează sesiuni de 
perfecționare cu privire la drepturile muncii, formele 
comune de exploatare și posibilitățile de acțiune. În 
plus, BEMA reflectă experiența sa practică în sindicate, 
mass-media, știință, autorități și politică, cu scopul de  a 
contribui la lupta împotriva exploatării și discriminării.

BEMA este finanțat de către Departamentul Senatului 
din Berlin pentru Integrare, Muncă și Afaceri Sociale. 
Instituțiacompetentă este Arbeit und Leben Berlin-
Brandenburg DGB/VHS e. V., cu susținerea DGB Bezirk 
Berlin-Brandenburg. 
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Cuvânt înainte

Munca fără adresa de 
înregistrare

Angajator
Casa de asigurări de sănătate
Banca
Administrația Financiară
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă
Serviciul de Evidență a Persoanelor

1

2

3

4

5

6



12

Ghid practic pentru angajații UE în Germania

Munca fără adresa de 
înregistrare

Studiu de caz 
Ivan din Bulgaria este nou-venit la Berlin și caută un loc de muncă. Locu-
iește la un prieten. Acesta îl ajută pe Ivan până găsește o locuință proprie. 
Căutarea unui apartament nu este foarte promițătoare, deoarece Ivan 
nu are încă un loc de muncă și, prin urmare, nu poate oferi nicio dovadă 
a venitului. Nu se poate înregistra la prietenul său, deoarece proprietarul 
nu a permis subînchirierea. Ivan a încercat să se înregistreze la Agenția 
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă ca fiind în căutarea unui loc 
de muncă. I s-a spus să plece deoarece nu poate prezenta o înregistrare. 
Ivan a vrut să își deschidă un cont bancar. El a întrebat la mai multe bănci, 
dar a fost întotdeauna refuzat pentru că nu era înregistrat.  O cunoștință 
i-a oferit un loc de muncă la un magazin alimentar. Cu toate acestea, 
proprietarul magazinului alimentar i-a spus lui Ivan că nu îl poate angaja 
fără înregistrarea la poliție. El solicită și numărul de identificare fiscală 
și numărul de asigurare socială pe care Ivan nu le are. Ivan este confuz. 
El a găsit pe internet un birou bulgar de consultanță, de unde poate 
cumpăra o adresă de înregistrare pentru 100 € pe lună și se gândește să 
accepte oferta.
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Munca fără adresa de înregistrare

1

Angajator
O adresă de înregistrare cumpărată nu este o soluție 
deoarece aici este vorba de o înregistrare aparentă care 
nu este conform legii. Pe de o parte, Ivan încalcă legea 
dacă prezintă această adresă autorităților. Pe de altă 
parte, el nu poate verifica primirea corespondenței ofi-
ciale, deoarece nu ar primi niciodată scrisorile personal.

Adresa de înregistrare nu este o condiție pentru înca-
drarea în muncă. Angajatorul nu poate pretinde de la 
Ivan o adeverință de înregistrare. Este suficient ca Ivan 
să-i dea angajatorului o adresă actuală la care poate fi 
contactat, de ex. cea a prietenului său.

Dacă Ivan are dificultăți în a-l convinge pe proprietarul 
magazinului, el îi poate prezenta informațiile pe care 
Centrul Berlinez de Consiliere pentru Migrație și Muncă 
Echitabilă le-a publicat împreună cu Administrația 
Berlineză a Senatului pentru Integrare, Muncă și Afaceri 
Sociale . Broșura cu informații poate fi găsită aici:

 https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_
arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_
stand_28_2_2019_senias.pdf

2

Casa de asigurări de 
sănătate
Angajatorul îi poate solicita lui Ivan să prezinte o ade-
verință de înregistrare la Casa de asigurări de sănătate și 
un număr de asigurare socială.

Deoarece Ivan nu a fost niciodată asigurat în Germania, 
trebuie să aleagă o casă de asigurări. Angajatorul trebuie 
să se înregistreze la această casă de asigurări. O adresă 
de înregistrare nu este necesară, Ivan trebuie să menți-
oneze doar o adresă de contact, de ex. cea a prietenului 
său (Ivan nume de familie, domiciliat la „prenume 
nume”).

După ce angajatorul îl înregistrează pe Ivan la Casa de 
asigurări de sănătate, acesta este asigurat social de către 
angajator (ceea ce include asigurarea de pensie, accident, 
îngrijire medicală și șomaj). Ivan primește automat un 
număr de asigurare socială, care îi va fi transmis.

3

Banca
La fel ca orice persoană care locuiește legal în Germania, 
Ivan are dreptul la deschiderea unui cont de bază 
(Basiskonto). Nu are voie să fie discriminat pe motive de 
naționalitate sau de reședință. Pentru deschidere nu este 
necesară o adresă de înregistrare.

Cu acest cont de bază se pot realiza plăți în numerar, 
retrageri, debitări directe și transferuri bancare.

Ivan trebuie să prezinte la bancă doar cartea de identitate 
sau pașaportul și o adresă poștală. Este suficient ca 
acesta să poată fi contactat prin intermediul prietenului 
său. Ivan poate folosi cererea pe care o primește de la 
bancă sau următoarea cerere: 

 Ivan poate găsi formularul pentru solicitarea unui 
cont bancar atașat în anexa I de la pagina 87.

Trebuie să completeze formularul singur sau cu ajutorul 
unui centru de consiliere și să îl trimită la bancă. Acum 
totul funcționează mai repede: Banca are timp zece zile 
calendaristice pentru a deschide contul.

Dacă banca îi respinge cererea, trebuie să îi comunice 
acest lucru în termen de zece zile calendaristice. Ivan 
poate contacta singur sau cu ajutorul unui centru de 
consiliere Autoritatea Federală de Supraveghere Finan-
ciară (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). 
Acolo poate solicita verificarea deciziei băncii.

 Ivan poate găsi formularul pentru verificarea 
cererii atașat în anexa II de la pagina 90.

Sau online la:

 https://www.verbraucherzentrale.de/sites/
default/files/migration_files/media241560A.pdf

https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_stand_28_2_2019_senias.pdf
https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_stand_28_2_2019_senias.pdf
https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_stand_28_2_2019_senias.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf
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Dacă decizia de respingere a fost neîntemeiată, se solicită 
deschiderea contului, ceea ce înseamnă că banca trebuie 
să deschidă contul. Ivan primește o confirmare scrisă.

Ivan se poate adresa în mod alternativ oricărui organism 
de antidiscriminare:

 https://www.antidiskriminierungsstelle.de/
DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/
kontaktformular/Seite_1/_node.html

Organismul de antidiscriminare poate contacta banca și 
îi poate explica cazul lui Ivan.

4

Administrația Financiară 
(Finanzamt)
Angajatorul necesită de la Ivan un număr de identificare 
fiscală, pentru a avea acces la statul de plată pentru 
datele ELStAM (specificații de deducere a impozitului pe 
salariu).

Deoarece Ivan nu este înregistrat, acestuia nu i se acordă 
automat un număr de identificare fiscală.

Ca persoană impozabilă care nu este înregistrată în Ger-
mania, dar care va câștiga bani aici, Ivan trebuie să fie 
angajat și să solicite biroului fiscal responsabil un număr 
de identificare fiscală. Administrația Financiară solicită 
acest lucru Oficiului Federal Central de Administrare 
Fiscală, ceea ce poate dura o perioadă.

Pentru perioada intermediară, Ivan poate solicita de la 
Administrația Financiară din districtul său o adeverință 
pentru deducerea impozitului pe salariu. Această posi-
bilitate este prevăzută în art. 39e alineatul (8) din Codul 
privind impozitul pe venit (EStG). Adeverința este emisă 
pentru un an calendaristic și înlocuiește numărul de 
identificare fiscală solicitat de angajator.

 Ivan poate găsi cererea pentru o adeverință ata-
șată în anexa III de la pagina 92.

Ivan poate completa cererea singur sau cu ajutorul 
unui centru de consiliere. Angajatorul lui Ivan poate 
solicita adeverința dacă Ivan îl împuternicește pentru 
acest lucru.

Dacă Ivan se înregistrează cu un domiciliu propriu, i se 
va transmite prin poștă numărul de identificare fiscală. 
Acest lucru trebuie transmis angajatorului. Ivan nu mai 
are nevoie de adeverința înlocuitoare.

Dacă Ivan nu prezintă angajatorului o adeverință, 
proprietarul magazinului trebuie să îi calculeze salariul 
impozabil. În acest caz, venitul lui Ivan este calculat 
cu clasa de impozitare VI (articolul 39 c alineatul 1 
din Legea privind impozitul pe venit (EStG)). Dacă i se 
deduce prea mult impozit, Ivan îl poate primi înapoi 
anul viitor printr-o declarație de venit. 

5

Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
(Bundesagentur für Arbeit)
Ivan se poate înregistra și fără adresă de înregistrare la 
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (sau Agenția 
de Muncă) ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Ivan 
are acest drept deoarece își are reședința obișnuită la 
Berlin. Ivan nu știe cât timp rămâne la Berlin, dar inten-
ționează să muncească și să locuiască aici.

Ivan trebuie să se adreseze Agenției pentru Ocuparea 
Forței de Muncă, din cartierul unde locuiește și unde se 
află locuința prietenului său.

Ivan poate transmite adresa agenției aici:

 https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/
ansprechpartner

Este important ca Ivan să fie contactat prin poștă de ex. 
la adresa sa (de ex.:„c/o”, „la doamna/domnul”, etc.).

Ivan poate folosi serviciile Agenției pentru Ocuparea 
Forței de Muncă ca cetățean european fără cunoștințe 
lingvistice. Dacă Ivan declară că nu poate aduce o per-
soană care să îi fie traducător, atunci agenția federală 
trebuie să se ocupe de traducere, de ex. folosind proprii 
angajați sau un interpret printr-o linie telefonică. Ivan 
nu trebuie să plătească pentru acest lucru.

Ivan se poate înregistra și online ca fiind în căutarea 
unui loc de muncă:

 https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă îl poate sus-
ține pe Ivan în căutarea unui loc de muncă. Aici poate 
primi sfaturi referitoare la modul de integrare pe piața 
forței de muncă și poate primi ajutor cu privire la reali-
zarea unui profil de candidat. La Centrul de informare 
profesională (BiZ) al Agenției Federale, Ivan poate folosi 
computerele pentru a-și imprima sau pentru a scana 
documentele pentru depunerea candidaturii.

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/kontaktformular/Seite_1/_node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/kontaktformular/Seite_1/_node.html
https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/kontaktformular/Seite_1/_node.html
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner
https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal
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6

Serviciul de  Evidență 
a Persoanelor 
(Einwohnermeldeamt)
După ce Ivan a închiriat o locuință proprie, el trebuie 
să se înregistreze. Conform art. 27 alineatul (2) pagina 
3 din Legea federală privind înregistrarea (BMG) înre-
gistrarea este obligatorie pentru persoanele care au o 
adresă de domiciliu în străinătate. După trei luni în 
Germania, Ivan trebuie să își înregistreze locuința în 
termen de 14 zile la Serviciul de Evidență a Persoanelor. 
O locuință este „orice spațiu închis care este folosit 
pentru a locui sau a dormi” (art. 20 BMG).

Multe dintre revendicările pe care Ivan le are în Germa-
nia, ca cetățean al Uniunii cu drept de liberă circulație, 
pot fi exercitate numai dacă face dovada locului de 
reședință și domiciliului obișnuit în Germania, prin depu-
nerea unui certificat de înregistrare. 
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Munca fără adresa de înregistrare

Neplata salariului
Jobcenter/Agenția Națională pentru 
 Ocuparea Forței de Muncă
Casa de asigurări de sănătate
Angajator
Centru de consiliere
Tribunalul pentru litigii de muncă
Direcția de Evidență a Populației
Tribunalul de primă instanță
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă
Autoritatea de Control Financiar al Muncii 
la Negru

1

5

2

6

3

7

4

8

9
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Neplata salariului

Studiu de caz 
Dimitros s-a bucurat când a găsit un loc de muncă în urma unui anunț pe 
internet la un subcontractor al unei companii mari de logistică. El ar trebui 
să fie curier și furnizor de pachete. Lucrează în prezent deja de două luni 
și este nemulțumit. Dimitrios nu a primit până acum niciun salariu și nu 
mai are bani să trăiască. L-a întrebat pe șeful lui de câteva ori de bani. La 
început i s-a spus că a existat o eroare în departamentul de contabilitate 
și că banii ar fi fost transferați din greșeală unui alt coleg. Apoi șeful i-ar 
fi spus că el așteaptă banii de la contractor. El ar putea să îl plătească 
pe Dimitrios numai, după ce ar fi plătit. În cele din urmă, șeful nu mai răs-
punde la telefon când îl sună Dimitrios. Dimitrios nu știe ce ar trebui să facă 
în această situație și cărei instituții ar trebui să i se adreseze.
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Neplata salariului

1

Jobcenter/Agenția Nați-
onală pentru Ocuparea 
Forței de Muncă (Bundes-
agentur für Arbeit)
Dimitrios nu are bani și revendicarea drepturilor sale 
poate dura. Prin urmare, el ar trebui să solicite imediat 
indemnizația de șomaj I (Arbeitslosengeld I) la Agenția 
pentru Ocuparea Forței de Muncă de la nivel local 
sau indemnizația de șomaj II (Arbeitslosengeld II) la 
Jobcenter.

Indemnizația de șomaj I

• Dimitros poate solicita indemnizația de șomaj I, 
chiar dacă raportul de muncă există, dar angaja-
torul nu plătește salariul datorat. Indemnizația de 
șomaj este, în acest caz, o prestație intermediară cu 
privire la obligația de plată a angajatorului. Aceasta 
este reglementată în art. 157 alineatul (3) SGB III și 
se numește „Indemnizația necesară de șomaj”.

• Dacă Dimitrios nu îndeplinește condițiile pentru 
indemnizația de șomaj I, acesta poate solicita 
indemnizația de șomaj II la Jobcenter.

Indemnizația de șomaj II

Dimitrios poate face cererea în scris sau verbal. Jobcen-
ter trebuie să îi dea formularele necesare pentru cerere. 
Dimitrios are dreptul ca cererea să fie acceptată și 
verificată. După examinare, autoritatea trebuie să îi dea 
o notificare scrisă în care să expună motivele. Dimitrios 
trebuie să solicite acest lucru în mod explicit.

Dacă Dimitros îndeplinește cerințele pentru indemni-
zația de șomaj II, poate solicita și o plată în avans din 
cauza situației sale financiare dificile. Se recomandă 
acest lucru, deoarece deseori durează câteva săptămâni 
până la procesarea cererii.

Dimitrios poate găsi online adresele autorităților res-
ponsabile locale:

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/dienststellen

2

Casa de asigurări de 
sănătate
Dimitros trebuie să obțină informații de la Casa de 
asigurări de sănătate cu privire la faptul dacă angaja-
torul s-a înregistrat la asigurarea socială și i-a plătit 
contribuțiile.

Dacă angajatorul nu plătește salariile, atunci nu va plăti 
nici contribuțiile sociale. Astfel apar lacune în asigurarea 
de sănătate. Pentru a afla acest lucru, Dimitrios trebuie 
să se adreseze Casei de asigurări.

Dacă angajatorul nu l-a înregistrat pe Dimitrios la asigu-
rările sociale, Dimitros trebuie să își prezinte contractul 
individual de muncă și alte documente de muncă la Casa 
de asigurări de sănătate pentru a face dovada raportului 
de muncă. Casa de asigurări de sănătate este o agenție 
de colectare, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să 
acopere deficitul de asigurări sociale și să colecteze con-
tribuțiile de asigurări sociale de la angajator.

3

Angajator
Chiar și atunci când Dimitrios și-a solicitat verbal drep-
turile de la angajator, acesta trebuie să se adreseze și 
în scris angajatorului și să își solicite salariul (solicitare 
de plată). Câteodată se menționează în contractul indi-
vidual de muncă, că salariul care trebuie plătit trebuie 
solicitat în scris. Dimitros trebuie să îi dea angajatorului 
un termen pentru plată. Scrisoarea o poate redacta sin-
gur sau cu ajutorul unui centru de consiliere.

În scrisoare Dimitrios poate declara așa-numita 
„rezervarea performanței”. Acest lucru înseamnă că 
el refuză să mai presteze serviciile de muncă până când 
nu își primește salariul. El are acest drept după două 
luni fără salariu.

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-fuer-arbeitslose_ba015368.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
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4

Centru de consiliere
Prin intermediul centrului de consiliere, Dimitrios pri-
mește informații referitoare la drepturile sale. Consilierii 
îl pot ajuta să întocmească o solicitare de plată scrisă sau 
vor contacta direct angajatorul pentru a explica cazul.

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

 https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro/
beratungsstellen

Dimitrios găsește prezentarea tuturor centrelor de 
consiliere din întreaga Germanie în funcție de tematică 
și de limbă la:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Dacă angajatorul nu îi plătește salariul, Dimitrios tre-
buie să îl denunțe la Tribunalul pentru litigii de muncă, 
pentru a-și primi banii. Pentru obținerea salariului în 
Germania nu există nicio autoritate care poate face asta 
pentru el. Dimitrios trebuie să depună singur plângerea.

5

Tribunalul pentru litigii de 
muncă (Arbeitsgericht)
Fără avocat

Dimitrios nu are nevoie neapărat de un avocat la tribunal, 
se poate reprezenta și singur. Procesul se va desfășura 
la Tribunalul pentru litigii de muncă în jurisdicția unde 
Dimitrios a lucrat sau unde este sediul angajatorului. 
Dimitrios poate decide acest lucru singur.

Limba oficială în fața instanței este germana, de aceea 
funcționarii nu pot vorbi de ex. limba engleză cu 
Dimitrios. Dacă Dimitros nu vorbește bine germana, 
el ar trebui să fie însoțit de cineva care să-l ajute să 
comunice („asistență lingvistică”). Această persoană nu 
trebuie să fie interpret autorizat. Dimitrios poate fi 
ajutat de un prieten care vorbește bine germana. 

În fiecare Tribunal pentru litigii de muncă din Germania 
există un punct pentru solicitări legale unde se pot 
arăta toate documentele (contractul de muncă, desfă-
șurătorul cu ore, cartea de identitate) și se poate explica 
verbal cererea. Plângerea este scrisă acolo pentru Dimi-
trios. Nu costă bani. Dimitrios nu poate primi consiliere 
legală de la Biroul de solicitare a ajutorului juridic.

Dimitrios poate completa și formularul de plângere și îl 
poate trimite prin poștă sau prin fax Tribunalului pentru 
litigii de muncă. Formularele de acțiune juridică se 
regăsesc pe pagina web a multor tribunale pentru litigii 
de muncă:

 Dimitrios poate găsi un exemplu de astfel de 
formular de acțiune atașat în anexa IV de la 
pagina 96.

După ce a intentat procesul, Dimitrios primește o cita-
ție scrisă pentru o audiere de conciliere. Scopul acestei 
audieri de conciliere este de a afla dacă Dimitros și 
angajatorul său pot ajunge la un acord. Dimitros poate 
solicita prezența unui interpret pe care trebuie să îl plă-
tească. De obicei, procedura în fața Tribunalului pentru 
litigii de muncă se încheie cu un acord la această primă 
audiere. Într-un astfel de caz, Dimitros nu ar suporta 
niciun cost (în afară de costurile de interpretare).

Dacă procedura trebuie să decurgă rapid, Dimitros 
poate intenta un proces în instanță, cu privire la salariile 
sale, într-o procedură de urgență. Cu toate acestea, el 
trebuie să demonstreze că depinde neapărat de salariile 
respective.

Dacă nu este vorba despre un caz complicat – la fel ca 
în cazul lui Dimitros – el poate face reclamația într-o 
procedură scrisă.

 Precauție! Formularul de reclamație pentru proce-
dura instanței judecătorești a muncii nu trebuie 
confundat cu formularul de reclamație pentru 
instanța judecătorească civilă. Puteți comanda 
formularul „Ordonanță de plată” online sau îl 
puteți cumpăra din magazinele cu papetărie. 
Costă cca. 3 – 5 € și se completează foarte simplu.

 Dimitros poate găsi formularul „Ordonanță de 
plată” pentru Tribunalul pentru litigii de muncă 
atașat în anexa V de la pagina 98.

Dimitros trebuie să transmită formularul Tribunalului 
pentru litigii de muncă responsabil.

În cazul în care angajatorul nu contestă ordonanța de 
plată, instanța îi trimite lui Dimitrosordinul de execu-
tare prin care se dispune plata salariului său.

https://www.bema.berlin/ro/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
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Neplata salariului

Cu avocat

Dacă Dimitrios nu dorește să apară singur în fața Tri-
bunalului pentru litigii de muncă, el poate fi reprezen-
tat de un avocat. Dimitrios poate găsi un avocat de ex. 
prin intermediul ambasadei sau printr-o recomandare 
venită din cercul de cunoștințe. Există și alte opțiuni de 
căutare pe site-ul web al Asociației Baroului care poate 
fi folosit pentru a găsi avocați cu diferite competențe 
lingvistice și specializări.

Un exemplu este motorul de căutare al Asociației Ger-
mane a Avocaților:

 https://anwaltauskunft.de/magazin

În plus, și un centru de consiliere poate fi util în găsirea 
unui avocat.

Costurile pentru avocat trebuie suportate pe cont pro-
priu. Lui Dimitrios nu i se vor rambursa cheltuielile chiar 
dacă va câștiga procesul.

Deoarece Dimitrios nu are bani pentru avocat, acesta 
poate solicita preluarea costurilor de către stat („asis-
tență judiciară/Prozesskostenhilfe”). Pentru acest 
lucru trebuie îndeplinite anumite cerințe: Procesul 
trebuie să aibă șanse de succes, iar Dimitros trebuie să 
demonstreze că nu poate suporta singur cheltuielile 
de judecată. În plus, pentru o perioadă de patru ani după 
încheierea procedurilor legale, Dimitros are obligația 
să informeze instanța imediat și fără a i se fi solicitat, 
dacă situația sa financiară s-a îmbunătățit. Dacă situ-
ația sa financiară se îmbunătățește considerabil în 
această perioadă, instanța va dispune ca Dimitros să 
ramburseze costurile! Cererea de asistență judiciară se 
face utilizând un formular care poate fi obținut de la 
instanță sau se poate găsi online:

 Dimitrios poate găsi formularul pentru asistență 
judiciară atașat în anexa VI de la pagina 99.

Cererea de asistență judiciară trebuie completată și 
transmisă în limba germană. Traducerea cererii și instruc-
țiunile pentru completarea acesteia în mai multe limbi 
pot fi găsite pe site-ul Oficiului Federal al Justiției:

 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/
Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_
node.html

Dimitrios transmite cererea de asistență judiciară 
Tribunalului pentru litigii de muncă. Dacă cererea este 
aprobată, costurile pentru avocat și cheltuielile de 
judecată vor fi acoperite. 

Dacă Dimitros este membru al sindicatului, un avocat al 
sindicatului îl poate reprezenta gratuit în instanță.

6

Direcția de Evidență a 
Populației/Registrul 
comerțului
Dacă Tribunalul pentru litigii de muncă constată că 
angajatorul s-a relocat la o adresă necunoscută, Dimi-
tros trebuie să informeze instanța cu privire la noua 
adresă a angajatorului. El poate contacta Direcția de 
Evidență a Populației sau Registrul Comerțului pentru 
a afla noua adresă.

De la Direcția de Evidență a Populației, se primesc infor-
mații din registrul de evidență a populației, dacă declarați 
că ați intentat un proces împotriva angajatorului (în 
formularul: „Scopul utilizării: Intentarea acțiunii pentru 
creanțele salariale”).

 Dimitrios poate găsi formularul pentru solicitarea 
de informații din registrul de evidență a populației 
de la Direcția de Evidență a Populației atașat în 
anexa VII de la pagina 103.

În cazul în care compania este înregistrată în Registrul 
Comerțului, Dimitros poate afla adresa de la Registrul 
Comerțului. Registrul Comerțului este sub jurisdicția 
Tribunalului de primă instanță, cererea pentru informații 
poate fi depusă și online:

 https://www.online-handelsregister.
de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRS 
s6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E 
3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE

 Dimitrios poate găsi formularul pentru solici-
tarea de informații din registrul de evidență a 
populației de la Registrul Comerțului atașat în 
anexa VIII de la pagina 104.

În cazul în care Dimitros nu primește nicio informație 
pe aceste căi, el poate solicita Tribunalului pentru litigii 
de muncă să primească plângerea prin afișarea publică 
în instanță.

 Dimitros poate găsi formularul pentru cererea de 
publicare dacă nu se cunoaște unde se află desti-
natarul atașat în anexa IX la pagina 105.

https://anwaltauskunft.de/magazin
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_node.html
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_node.html
https://www.online-handelsregister.de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRSs6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE
https://www.online-handelsregister.de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRSs6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE
https://www.online-handelsregister.de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRSs6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE
https://www.online-handelsregister.de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRSs6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE
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7

Tribunalul de primă 
instanță
Dacă angajatorul nu plătește în mod voluntar după o 
hotărâre sau o soluționare a instanței, Dimitros apelează 
la un executor judecătoresc pentru a iniția executarea 
silită. Executorul judecătoresc este repartizat de tribuna-
lul de primă instanță unde angajatorul își are domiciliul/
sediul.

Dimitrios poate găsi adresa tribunalului de primă 
instanță online:

 https://www.gerichtsverzeichnis.de/

8

Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de 
Muncă (Bundesagentur 
für Arbeit)
Angajatorul câteodată închide întreprinderea și se mută. 
Uneori executorul judecătoresc constată că angajatorul 
a făcut deja o declarație pe propria răspundere și și-a 
încetat de mult activitatea. Sau se află că firma a intrat 
în insolvență. Executorul silit nu poate colecta banii.

În toate aceste cazuri, salariul lui Dimitros este garantat 
pentru maximum trei luni prin așa-numiții bani pentru 
insolvență. Pentru acest lucru, el trebuie să depună o 
cerere la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă, în termen de două luni de la depunerea 
cererii de intrare în insolvență a societății, unde își are 
sediul angajatorul.

Cererea pentru banii de insolvență poate fi găsită 
online:

 https://www.arbeitsagentur.de/datei/
AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf

 Dimitrios găsește formularul pentru cererea 
banilor pentru insolvență în atașamentul din 
anexa X de la pagina 106.

9

Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la 
Negru (Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Dacă angajatorul nu plătește salariul, încalcă legislația 
privind salariul minim și astfel poate fi pedepsit. 
Prin urmare, Dimitrios poate depune o plângere la 
Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru/
Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Autoritatea de 
Control Financiar al Muncii la Negru este o autoritate 
care controlează și verifică angajatorul, verifică dacă 
acesta plătește salariul minim și depune în mod corect 
contribuțiile sociale pentru angajați. Pentru verificarea 
cazului lui Dimitrios, este responsabilă Autoritatea de 
Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) din regiunea 
în care este înregistrat angajatorul.

Dimitrios poate găsi adresa Autorității de Control 
Financiar al Muncii la Negru (FKS) responsabile pe 
următoarea pagină de internet:

 http://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Dimitrios se poate înregistra singur la Autoritatea de 
Control Financiar al Muncii la Negru (FKS), poate depune 
o plângere și poate da o declarație. Dacă acest lucru nu 
este posibil, el poate transmite o comunicare și online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

Plângerea lui Dimitrios poate avea drept consecință 
investigarea și examinarea de către Autoritatea de Con-
trol Financiar al Muncii la Negru (FKS). Acest lucru nu 
îl ajută pe Dimitros să își primească salariul, dar poate 
duce la sancționarea angajatorului. Angajatorul poate fi 
sancționat cu o amendă sau chiar cu pedeapsa cu închi-
soarea pentru fraudă fiscală și socială. Pentru verificarea 
eficientă și prelucrarea cazului, Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la Negru (FKS) are nevoie de cât mai 
multe informații. De aceea, Dimitrios trebuie să mențio-
neze datele referitoare la durata contractului de muncă, 
programul zilnic de muncă, sumele primite, martori etc.

Dimitrios nu ar trebui să aibă dezavantaje din cauza 
faptului că angajatorul nu i-a plătit contribuțiile sociale. 
Neplata tuturor asigurărilor sociale conexe (asigurarea 
de pensie, de sănătate, de îngrijire medicală, de șomaj și 
împotriva accidentelor) trebuie rezolvată după ce aceste 
aspecte referitoare la asigurare au fost făcute cunoscute. 
Asigurarea rămâne valabilă în totalitate.

https://www.gerichtsverzeichnis.de/
https://www.arbeitsagentur.de/datei/AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
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Neplata salariului

Salariul minim
Centru de consiliere
Timpul de lucru
Tribunalul pentru litigii de muncă
Autoritatea de Control Financiar al Muncii 
la Negru
Autoritatea de Protecție a Muncii
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Salariul minim

Studiu de caz 
Lilia lucrează pentru o familie germană, unde se ocupă de un cuplu în 
vârstă, cu demență. Lilia are un contract individual de muncă încheiat 
printr-o agenție de recrutare privată lituaniană cu o firmă germană de 
servicii de îngrijire de peste 20 de ore pe săptămână și câștigă 9,50 € pe 
oră. Ea îngrijește persoanele nevoiașe toată ziua. Nu mai există nimeni 
altcineva în casă care să o ajute. Ea este ocupată de dimineața devreme: 
Pregătește mesele, face cumpărăturile, curăță locuința, lucrează în gră-
dină, ajută pacienții la îmbrăcat și dezbrăcat, la igiena corporală, la mersul 
la toaletă și le administrează medicamente. Le ține companie la televizor 
sau în grădină atunci când beau o cafea și mănâncă o prăjitură după-
amiaza. Câteodată trebuie să se trezească și noaptea pentru a le adminis-
tra medicamentele sau pentru a le lua tensiunea. Familia are un monitor 
în dormitorul bunicilor, pentru ca Lilia să poată veni noaptea atunci când 
este nevoie de ea. Lilia are timp liber doar o dată pe săptămână, duminica. 
Atunci vine în vizită fiica acestora și Lilia poate părăsi casa.

Lilia a telefonat agenției de recrutare din Lituania, întrebându-i dacă toată 
perioada petrecută în casă nu reprezintă ore suplimentare, care ar trebui 
plătite. I s-a comunicat că privitul la televizor, relaxarea pe verandă sau 
dormitul reprezintă o așa-numită perioadă de muncă inactivă pentru 
care nu este remunerată.
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Salariul minim

1

Centru de consiliere
Lilia poate obține informații referitoare la drepturile ei în 
mod gratuit de la un centru de consiliere privind dreptul 
muncii. Pe întreg teritoriul Germaniei există mai multe 
centre de consiliere:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

 https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro/
beratungsstellen

Lilia poate găsi prezentarea tuturor centrelor de consi-
liere în funcție de tematică și de limbă la:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Consilierii vorbesc diferite limbi și Lilia poate primi con-
siliere în limba maternă și în mod anonim.

Nu este necesară o vizită personală la centrul de con-
siliere. Lilia poate suna sau poate trimite un e-mail și 
multe centre pot fi contactate chiar pe WhatsApp.

Consilierii verifică contractul Liliei. Ea lucrează în Ger-
mania, astfel încât contractul trebuie să îndeplinească 
condițiile minime prevăzute de dreptul german al mun-
cii, chiar dacă a primit acest loc de muncă de la o agenție 
de plasare de forță de muncă privată din Lituania.

Lilia are dreptul de a primi un salariu minim legal 
pentru fiecare oră. Începând cu 1 iulie 2021, acesta 
este 9,60 € brut. Dacă angajatorul Liliei ar fi o firmă de 
îngrijire și nu o familie, Lilia ar avea un drept salarial 
mai mare conform contractului colectiv de muncă de 
11,80 € (începând cu 01.09.2021, 12,00 €). În landurile 
din estul Germaniei, salariul minim de îngrijire este de 
11,50 € (începând cu 01.09.2021, 12,00 €).

2

Timpul de lucru
Conform reglementărilor dreptului muncii nu există 
o împărțire a timpului de lucru în durate „active” sau 
„inactive”. Chiar și disponibilitatea de muncă – care a 
fost descrisă în mod incorect de către agenția de pla-
sare ca fiind inactivă – reprezintă tot timp de lucru.

Conform acestor reglementări, timpul de lucru normal 
este considerat atât atunci când Lilia își prestează acti-
vitatea, cât și atunci când este disponibilă la fața locului 
pentru a-și presta activitatea. Lilia trebuie să stea în 
casă și nu are posibilitatea de a avea acest timp liber sau 
a face o altă activitate. De aceea acesta este considerat 
timp de lucru. Fiecare oră din acest timp de lucru – indi-
ferent dacă este activă sau inactivă – trebuie plătită.

Pentru a-și documenta timpul de lucru, Lilia trebuie 
să scrie în fiecare zi procesele de lucru și durata lor: 
de ex. marți 20.03.

7.30–8.00 Ajutarea persoanelor care necesită   
  îngrijire la Mersul la toaletă 
8.00–8.20 Ajutor la îmbrăcare
8.20–9.00 Pregătirea micului dejun
9.00–9.40 Ajutor la micul dejun
9.40–10.15 Curățarea după micul dejun
10.15–11.15 Însoțirea în grădină
11.15–12.00  Pregătirea unei prăjituri pentru 

 persoanele care necesită îngrijire

Aceste notițe îi facilitează Liliei posibilitatea de a-și 
exercita drepturile și pot reprezenta o bază pentru o 
plângere depusă la autoritățile de control (vezi pasul 5), 
dacă Lilia se hotărăște să facă acest pas.

În Germania timpul de lucru este reglementat legal 
prin Legea privind timpul de muncă. Conform acestei 
legi, Lilia nu poate lucra mai mult de opt ore (în cazuri 
excepționale zece ore) pe zi. Această condiție se adre-
sează angajatorului. El are obligația de a stabili timpul 
de lucru, astfel încât să se respecte cadrul legal. După 
peste șase ore de lucru, Lilia trebuie să facă o pauză 
de minimum 30 de minute și după peste nouă ore de 
muncă, o pauză de minimum 45 de minute. După ter-
minarea unei zile de muncă, Lilia trebuie să respecte un 
program neîntreruptă de odihnă de minimum unspre-
zece ore. Aceste reguli sunt valabile și pentru îngrijirea 
la domiciliu.

După consilierea la centrul de consiliere, Lilia s-a decis 
să lupte pentru drepturile ei. Ea dorește salariul minim 
pentru întregul timp de lucru prestat. Dorește ca 
angajatorul să fie pedepsit și ca restul personalului de 
îngrijire angajat să fie plătit în mod corespunzător. În 
Germania există deja o hotărâre judecătorească prin 

https://www.bema.berlin/ro/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utar
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utar
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utar
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care s-a câștigat dreptul la plata pentru fiecare oră de 
muncă (în caz concret 21 de ore pe zi) (LAG Berlin-
Brandenburg, decizia din 17 august 2020, nr. dosar:  
21 Sa 1900/19).

3

Tribunalul pentru litigii de 
muncă (Arbeitsgericht)
Pentru a solicita salariul minim, Lilia trebuie să se adre-
seze Tribunalului pentru litigii de muncă. În Germania 
nu există o autoritate care poate face acest lucru pentru 
ea. Tribunalul pentru litigii de muncă competent se află 
în locul în care angajatorul își are sediul. Lilia se poate 
adresa și Tribunalului pentru litigii de muncă care se 
află în zona în care ea a lucrat. Lilia poate găsi adresa 
Tribunalului pentru litigii de muncă cu ajutorul acestui 
motor de căutare:

 https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/
gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

Pentru a depune plângerea, Lilia are nevoie de calculul 
salariului minim legal.

Cu ajutorul listelor cu timpii de lucru pe care ea le-a 
întocmit, trebuie să calculeze timpul de lucru și să îl 
multiplice cu suma de 9,35 € (valoarea salariului minim 
în momentul angajării în 2020). După deducerea sala-
riului pe care l-a primit deja, ea are dreptul de a primi 
diferența.

Lilia se poate adresa avocatului care o reprezintă. Lilia 
poate găsi un avocat de ex. prin intermediul amba-
sadei sau printr-o recomandare venită din cercul de 
cunoștințe.

Există și alte opțiuni de căutare pe site-ul web al Aso-
ciației Baroului care poate fi folosit pentru a găsi avocați 
cu diferite competențe lingvistice și specializări. Un 
exemplu este motorul de căutare al Asociației Germane 
a Avocaților:

 https://anwaltauskunft.de/magazin

În plus, și un centru de consiliere poate fi util în găsirea 
unui avocat.

Dacă Lilia este membru al sindicatului, un avocat al 
sindicatului o poate reprezenta gratuit în instanță.

Pașii pentru procedura juridică referitoare la dreptul 
muncii sunt descriși în capitolul 2: „Neplata salariului” .

4

Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la 
Negru (Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Neplata salariului minim reprezintă o infracțiune care 
este pedepsită. Lilia poate face o plângere referitoare la 
acest caz la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la 
Negru (FKS). Cel mai bine este să menționeze în plângere 
date exacte referitoare la timpul de lucru,precum și la 
activități și să anexeze o copie a contractului individual de 
muncă și a statelor de plată. Lilia poate găsi organismul 
competent al Autorității de Control Financiar al Muncii la 
Negru (FKS) prin acest motor de căutare.

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Lilia se poate înregistra singură la Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la Negru (FKS), poate depune o 
plângere și poate da o declarație. Dacă acest lucru nu 
este posibil, ea poate transmite o comunicare și online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

Angajatorul poate primi o amendă de până la 500.000 €, 
dacă se confirmă plângerea formulată de Lilia.

5

Autoritatea 
 Protecției Muncii 
(Arbeitsschutzbehörde) 
Munca non-stop reprezintă o încălcare a Legii privind 
timpul de muncă. Lilia se poate adresa și Autorității  
Protecției Muncii de la nivel local, care este o autoritate 
de monitorizare a timpului de lucru:

 https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/
arbeitsschutzbehoerden-der-laender

Angajatorul poate fi controlat și poate primi o amendă 
de până la 15.000 € pentru această infracțiune. Autori-
tățile nu o pot ajuta să își exercite dreptul salarial. Dar 
acestea pot verifica agenția de plasare și se pot asigura 
că alți angajați nu pățesc ceea ce i s-a întâmplat Liliei. 

https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/gericht?ang=arbeit&plz=&ort=
https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/gericht?ang=arbeit&plz=&ort=
https://anwaltauskunft.de/magazin
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/arbeitsschutzbehoerden-der-laender
https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/arbeitsschutzbehoerden-der-laender
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Salariul colectiv
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Autoritatea de Control Financiar al Muncii 
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Salariul colectiv

Studiu de caz 
Jaroslav lucrează de ani de zile pe șantiere din diferite țări. El este un 
muncitor calificat. Momentan a găsit de lucru în Hanovra la firma XYZ 
GmbH. Pe un portal de pe internet, firma oferea locuri de muncă în con-
strucții. Jaroslav a semnal contractul individual de muncă în prima zi de 
lucru. A fost redactat în limba germană, pe care Jaroslav o înțelege doar 
limitat, și el nu a avut timp să se gândească sau să pună întrebări. Jaroslav 
a înțeles că firma XYZ GmbH îi va plăti 1.650 EUR brut lunar. Jaroslav se 
descurcă bine pe șantier, deoarece este familiarizat cu acest tip de muncă: 
lucrări cu gips carton, tencuială, montarea tavanelor și a pereților, mon-
tarea pardoselilor. Câteodată trebuie să facă și ore suplimentare, dar 
acest lucru este normal pentru el în construcții. Jaroslav dorea mai multe 
informații referitoare la conținutul contractului, la dreptul la concediu   
sau la remunerația pentru orele suplimentare. De aceea el a rugat un coleg 
care vorbește bine germana, să se uite peste contractul lui de muncă. A 
fost surprins când colegul i-a explicat că pe contract se află următoarea 
descriere a postului: „Îngrijitor: Întreținere, mici reparații în casă, comisioane”. 
Dar Jaroslav nu a realizat niciodată aceste sarcini. Jaroslav nu înțelege 
de ce în contract nu este trecut ca muncitor în construcții. Șeful îi spune 
că așa este în ordine.
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Salariul colectiv

1

Centru de consiliere
Pentru a primi mai multe informații referitoare la drep-
turile sale în limba sa, Jaroslav caută un centru de consi-
liere în dreptul muncii. Adresa centrului de consiliere din 
apropiere o poate găsi la:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

 https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro

Dimitrios găsește prezentarea tuturor centrelor de con-
siliere în funcție de tematică și de limbă la:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Jaroslav află că pentru muncitorii din Germania există 
condiții de muncă speciale dacă sunt angajați la firma de 
construcții. Acestea sunt reglementate în așa-numitele 
contracte colective care au fost încheiate între sindicate 
și asociațiile angajatorilor. Cele două contracte colective 
importante pentru Jaroslav sunt „Contractul colectiv 
federal pentru construcții” (BRTV) și „Contractul colectiv 
pentru reglementarea salariilor minime în construcții” 
(TV-salariul minim). În general, acestea sunt obligatorii, 
adică se aplică tuturor firmelor de construcții și tuturor 
lucrătorilor în construcții din Germania, chiar dacă, la fel 
ca Jaroslav, nu sunt membri ai sindicatelor. Angajații din 
industria construcțiilor au dreptul, printre altele, la un 
salariu minim mai mare, bonus pentru ore suplimentare 
și mai mult concediu decât alți angajați. Chiar dacă Jaro-
slav a semnat un contract ca îngrijitor: Pentru aplicarea 
contractului colectiv în construcții, nu este decisivă denu-
mirea de pe hârtie, ci munca prestată. XYZ GmbH i-a dat, 
probabil, lui Jaroslav un contract de îngrijitor, astfel încât 
să nu fie nevoit să-l angajeze în condițiile mai bune de 
muncă ale contractelor colective menționate mai sus.

Prin urmare, Jaroslav ar trebui să își noteze sarcinile în 
fiecare zi pentru a putea dovedi că desfășoară lucrări 
de construcții. Contractul privind salariul minim pentru 
industria construcțiilor include două grupe de salarizare: 
Salariul minim 1 pentru așa-numita muncă necalificată 
și salariul minim 2 pentru munca de specialitate. Centrul 
de consiliere îi poate comunica lui Jaroslav, ce salariu 
trebuie să primească pentru activitățile sale. Jaroslav a 
efectuat lucrări tehnice, prin urmare are dreptul la sala-
riul minim ca muncitor calificat din grupa de salarizare 2 
din contractul colectiv în valoare de 15,40 € brut (munci-
tori calificați în Germania de Vest începând cu octombrie 
2020) . Este mult mai mult decât primesc acum.

În plus, contractul colectiv prevede că trebuie să pri-
mească un bonus de 25 % pentru orele sale suplimen-
tare. De asemenea, are dreptul la 30 de zile de concediu 
pe an în loc de concediul minim legal de 24 de zile. Dar 
acest lucru este valabil numai dacă XYZ GmbH trebuie 
să aplice contractul colectiv. Acest lucru este valabil 
dacă este o vorba despre o firmă de construcții. Conform 
observațiilor și discuțiilor lui Jaroslav cu colegii, XYZ 
GmbH lucrează doar pe șantierele de construcții.

Pe site-ul angajatorului, compania este descrisă ca fiind 
o firmă de construcții. Centrul de consiliere îl susține pe 
Jaroslav să evalueze dacă este vorba despre o firmă de 
construcții. Răspunsul este afirmativ atunci când firma 
construiește clădiri comerciale sau prestează servicii de 
construcții. Dacă o companie oferă atât servicii de con-
strucții, cât și alte servicii, este necesar să verificați care 
dintre servicii sunt predominante. Dacă angajații pre-
stează servicii de lucrări de construcții cu peste 50 %  din 
timpul lor total de lucru în anul calendaristic, compania 
este o firmă de construcții și este supusă convențiilor 
colective din industrie. Jaroslav nu are aceste informații, 
dar dorește să fie sigur că XYZ GmbH intră sub incidența 
contractului colectiv înainte de a-și revendica drepturile.

2

Sindicate
Jaroslav se poate adresa sindicatelor locale. Sindicatele 
din Germania sunt organizate pe ramure. Responsabil 
pentru industria construcțiilor este Sindicatul Industrial 
Construcții-Agricultură-Mediu înconjurător(IG BAU). 
Persoanele de contact IG BAU locale se găsesc pe 
următoarele pagini web.

 https://www.igbau.de/Bezirksverbaende.html

Jaroslav nu este membru de sindicat și, prin urmare, nu 
poate obține sfaturi juridice din partea sindicatului și 
nici nu poate fi reprezentat de acesta în niciun litigiu. 
Dar poate informa sindicatul despre cazul său și poate 
obține informații despre firma la care lucrează. Compa-
niile angajatorilor sunt adesea cunoscute de sindicate 
și pot ajuta la identificarea companiei ca fiind o firmă de 
construcții.

Dacă Jaroslav decide să adere la sindicat, după trei luni 
ca membru, el poate solicita protecția juridică a sindica-
tului: Apoi, el ar fi reprezentat în litigiile cu angajatorul 
de către un secretar de protecție juridică fără costuri 
suplimentare. Angajatorul nu a fost informat cu privire 
la calitatea de membru în sindicat.

 https://igbau.de/Mitglied-werden.html

Contribuția lunară la sindicatul IG BAU este de 1,15 % 
din salariul brut.

https://www.bema.berlin/ro/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/ro
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.igbau.de/Bezirksverbaende.html
https://igbau.de/Mitglied-werden.html
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3

SOKA-BAU
Jaroslav poate raporta cazul la SOKA BAU. SOKA-BAU 
este casa de asigurări sociale pentru industria construc-
țiilor. Casa de asigurări sociale realizează, printre altele, 
pentru angajații din industria construcțiilor, procedurile 
pentru fondul de concediu pentru a asigura banii de 
concediu ai angajatului. Toate firmele de construcții 
sunt obligate să își înregistreze angajații la SOKA-BAU 
și să plătească contribuții pentru concediu. SOKA-BAU 
verifică dacă angajatorii respectă salariile minime 
convenite prin contract colectiv de muncă. SOKA-BAU 
poate verifica și profilul XYZ GmbH și poate spune dacă 
este o firmă de construcții care trebuie să plătească 
contribuții. Dacă da, aceasta trebuie să îi plătească lui 
Jaroslav contribuții pentru concediu. Jaroslav primește 
informații referitoare la rezultatul verificării.

Jaroslav poate pregăti, de asemenea, o cerere de exami-
nare pentru SOKA-BAU cu ajutorul centrelor de con-
siliere de la nivel local. Este important ca acesta să-și 
descrie cu exactitate activitățile și informațiile despre 
șantierele de construcții și să anexeze contractul indivi-
dual de muncă și statele de plată.

Contact SOKA-BAU:

Telefon: 0800 1000881 
Lu-Vi de la 8:00 până la 17:00
arbeitnehmer@soka-bau.de

SOKA-BAU 
65179 Wiesbaden

Cazul poate fi raportat și prin intermediul unui formular 
de pe site-ul SOKA-BAU:

 https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/
leistungen/mindestlohn/meldeformular/

Cu toate acestea, SOKA-BAU nu solicită angajatorului 
salariul minim și plata orelor suplimentare convenite în 
mod colectiv pentru Jaroslav. Jaroslav trebuie să depună 
singur o plângere la tribunalul pentru litigii de muncă 
dacă angajatorul său nu plătește în mod voluntar salari-
ile restante.

4

Tribunalul pentru litigii de 
muncă (Arbeitsgericht)
Tribunalul pentru litigii de muncă competent se află în 
locul în care angajatorul își are sediul. Jaroslav se poate 
adresa și tribunalului pentru litigii de muncă care se află 
în zona în care el a lucrat. Adresa tribunalului pentru 
litigii de muncă responsabil poate fi găsită cu ajutorul 
motorului de căutare.

 https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/
gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

La Tribunalul pentru litigii de muncă acesta poate face 
referire la aplicarea contractelor colective de muncă în 
construcții și poate utiliza informațiile pe care le-a 
primit, de exemplu, de la IG BAU sau SOKA-BAU. Pro-
cedura exactă pentru solicitarea salariilor neplătite este 
descrisă în capitolul 2: „Neplata salariului”.

5

Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la 
Negru (Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Este probabil ca angajatorul să fi reținut de la Jaroslav 
salariul minim și plata orelor suplimentare convenite 
în mod colectiv. Aceasta înseamnă că angajatorul nu a 
plătit integral contribuțiile de asigurări sociale. Aceasta 
este o infracțiune pe care Jaroslav poate să o raporteze 
la Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru 
(FKS), un departament al vămii germane.

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.
html&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Dacă acuzațiile lui Jaroslav sunt confirmate, Autoritatea 
de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) va deschide 
o anchetă împotriva XYZ GmbH. Angajatorul poate fi 
pedepsit pentru aceste infracțiuni.

Acest lucru nu înseamnă, însă, că Autoritatea de  Control 
Financiar al Muncii la Negru (FKS) solicită pentru  Jaroslav 
salariul minim și sporuri suplimentare de la angajator. 
Jaroslav nu are niciun beneficiu dacă face această recla-
mație, dar va ajuta ca firma de construcții să nu înșele pe 
viitor alți angajați în ceea ce privește salariul corect. 

mailto:arbeitnehmer%40soka-bau.de?subject=
https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/leistungen/mindestlohn/meldeformular/
https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/leistungen/mindestlohn/meldeformular/
https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/gericht?ang=arbeit&plz=&ort=
https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/gericht?ang=arbeit&plz=&ort=
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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Timpul de lucru/ 
Protecția muncii 

Studiu de caz 
Miklos și-a pus mari speranțe în ceea ce privește munca în Germania. 
Pentru că în Ungaria câștiga mai prost, a renunțat la locul lui de muncă și 
a venit în Germania pentru a lucra ca șofer de camion pentru o firmă de 
transport. La firma de transport câștigă mai bine, dar trebuie să lucreze 
foarte mult. Miklos pleacă cu camionul la ora 7 de dimineață și este pe 
drum până la 1 sau 2 noaptea. Dimineața următoare trebuie să plece din 
nou la ora 7. Angajatorul l-a informat că trebuie să treacă tahograful pe 
„întreruperea timpului de lucru” atunci când este ocupat cu descărcarea, 
încărcarea sau curățarea camionului. Pentru orele suplimentare prestate 
și munca pe timp de noapte nu primește bani suplimentari.

Miklos nu reușește de fiecare dată să facă o pauză după o cursă de patru 
ore și jumătate. Deseori el ia o pauză după șase ore. Superiorul pune mare 
presiune pe el. Îl sună pe Miklos și îi spune că dacă nu reușește, trebuie 
să facă șmecheria cu tahograful pe care i-a arătat-o. L-a amenințat și cu 
concedierea directă, dacă Miklos refuză să respecte aceste instrucțiuni. 
Miklos se teme să urmeze instrucțiunile, dar și să nu-și piardă locul de 
muncă. Sfârșiturile de săptămână le petrece în camion în popasuri. Nu 
are bani pentru hoteluri. Și nu poate lăsa încărcătura camionului nesuprave-
gheată. Perioada de pauză săptămânală între misiuni durează aproximativ 
24 de ore. Miklos se simte epuizat. El nu cunoaște reglementările timpului 
de lucru din Germania și nu știe dacă orele suplimentare sunt corecte. El 
dorește să afle ce instituție îl poate ajuta în această situație.
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Timpul de lucru/ Protecția muncii 

1

Oficiul Federal pentru 
Transportul de Marfă 
(BAG)
Timpul de lucru, programul de condus și de odihnă 
pentru șoferii de camion din Germania trebuie respec-
tate cu strictețe. Prin acestea trebuie să se asigure că 
persoana s-a odihnit suficient și nu este foarte obosită 
pe autostradă. După cel târziu patru ore și jumătate de 
condus, Miklos trebuie să facă o pauză de cel puțin 45 
de minute. După șase ore de muncă, Miklos trebuie să 
facă o pauză de cel puțin 30 de minute. În mod normal, 
Miklos nu are voie să stea la volan mai mult de nouă 
ore pe zi. Programul zilnic de odihnă nu trebuie să fie mai 
mic de unsprezece ore. Aceste reglementări nu sunt 
respectate în cazul lui.

Programul săptămânal de odihnă trebuie să fie de 45 
de ore. Poate fi scurtat la 24 de ore, cu toate acestea 
orele de odihnă lipsă trebuie adăugate la un program 
de odihnă de cel puțin nouă ore. Această compensare 
trebuie să realizată în următoarele trei săptămâni.

Pentru respectarea acestor dispoziții, în Germania sunt 
responsabilePoliția, Autoritatea de Protecție a Muncii și 
Oficiul Federal pentru Transportul de Marfă (BAG).

Miklos îi poate întâlni pe oficialii BAG în timpul verificări-
lor rutiere. Dacă BAG constată infracțiuni, atât Miklos, 
cât și angajatorul său pot fi sancționați cu amenzi și, în 
cazul unor infracțiuni grave, chiar și cu închisoarea. BAG 
verifică dacă șoferul de camion și-a respectat programul 
de odihnă de minimum 45 de ore și dacă acestea au fost 
petrecute, așa cum este prevăzut, în afara cabinei șofe-
rului. Chiar și în acest caz Miklos și angajatorul lui pot 
primi o amendă. Miklos se poate adresa BAG și poate 
face o plângere angajatorului.

Miklos poate obține informații în limba maghiară referi-
toare la condițiile de muncă în Germania de pe pagina Ofi-
ciului pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE.

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.
de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-
ai-uniunii-europene/infotec%C4%83/
condi%C8%9Bii-de-munc%C4%83

2

Poliție 
Poliția efectuează deseori controale rutiere împreună cu 
Oficiul Federal pentru Transportul Mărfurilor. De aseme-
nea, este responsabilă pentru verificarea și penalizarea 
încălcărilor programului de condus și programului de 
odihnă. În acest fel, Poliția asigură siguranța rutieră. Miklos 
poate depune o plângere la poliție, deoarece angajatorul 
său a încercat să-l oblige să manipuleze tahograful. Com-
portamentul angajatorului este pedepsit prin lege.

3

Autoritatea 
 Protecției Muncii 
(Arbeitsschutzbehörde)
Autoritatea Protecției Muncii este organizată în funcție 
de landurile federale. Monitorizează respectarea reglemen-
tărilor de protecție a muncii, printre care timpul de lucru, 
programul de condus și programul de odihnă, și realizează 
controale în întreprinderi. Mikos poate găsi autoritatea 
competentă: de Protecție a Muncii în acest document:

 https://www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/
pdf/Arbeitsschutzbehoerden.
pdf?__blob=publicationFile

Mikos poate contacta Autoritatea Protecției Muncii de 
la nivel local și o poate informa cu privire la programul 
de lucru și amenințările angajatorului. Această raportare 
ar trebui să fie bine întemeiată și justificată. Miklos 
poate, de exemplu, să își prezinte propriile înregistrări 
ale timpului de lucru. La solicitarea sa, întreprinderea 
poate fi verificată. Numele lui Miklos nu va fi comunicat 
angajatorului, dacă Miklos nu dorește acest lucru. El 
trebuie să menționeze autorităților acest lucru atunci 
când raportează. Angajatorul va fi informat și dacă se 
constată infracțiuni, acesta poate fi pedepsit.

4

Sindicate
Sindicatele din Germania sunt organizate pe ramuri. 
Șoferii sunt consiliați de sindicatul ver.di. Miklos poate 
deveni membru de sindicat. Angajatorul nu va afla acest 

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
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lucru. Ca membru de sindicat, Miklos primește protecție 
legală: El poate obține consiliere în dreptul muncii. După 
trei luni de apartenență la sindicat poate fi reprezentat de 
sindicat și în fața tribunalului. Adresa locală ver.di poate fi 
găsită cu ajutorul acestui motor de căutare:

 https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden

Miklos găsește declarațiile de aderare în mai multe 
limbi (și în limba maghiară) pe pagina web ver.di:

 https://www.verdi.de/++co++a9c223c4-bcdf-
11e0-53c5-00093d114afd

Se recomandă ca Miklos și colegii de muncăsă discute 
și să adere împreună la sindicat. Cu cât mai mulți salari-
ați aderă la sindicat, cu atât mai bună este poziția lor de 
negociere. Cu ajutorul sindicatului, aceștia se pot apăra 
pentru probleme precum amenințări sau ore suplimen-
tare nerecunoscute. Desigur, ver.di poate și să-i solicite 
angajatorului plata datorată lui Miklos.

5

Centru de consiliere/
Tribunalul pentru litigii 
de muncă
Dacă Miklos decide să nu adere la un sindicat pentru 
că, de exemplu, bariera lingvistică este prea mare sau 
dacă are nevoie imediat de ajutor, poate apela la un 
centru de consiliere pentru dreptul muncii aflat în apro-
pierea sindicatului. În multe orașe din Germania există 
așa-numitele centre de consiliere gestionate de Arbeit 
und Leben e.V. sau Faire Mobilität, care consiliază în mai 
multe limbi gratuit:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

 https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro/
beratungsstellen

Miklos găsește prezentarea tuturor centrelor de consi-
liere în funcție de tematică și de limbă pe:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Lui Miklos trebuie să i se plătească fiecare oră supli-
mentară. Orele între 23 și 6 reprezintă program de 

noapte. Dacă Miklos a lucrat peste două ore pe tura 
de noapte, trebuie să primească un bonus de noapte. De 
regulă, aceasta este de 25 %. Niciuna dintre autoritățile 
de control menționate mai sus nu este responsabilă de 
asigurarea faptului că Miklos primește salariile legale 
pentru orele suplimentare și bonusurile de noapte. Doar 
el poate solicita acest lucru de la angajator.

Centrul de consiliere îl susține pe Miklos în pregătirea 
dovezilor pentru solicitarea salariului. În acest caz, ar fi 
de ajutor un extras din cardul de șofer. Pe baza acestuia, 
Miklos își poate nota programul zilnic de lucru. Cardul de 
șofer poate fi citit în fiecare punct DEKRA.

 https://www.dekra.de/de/standorte/

De asemenea, Miklos poate solicita gratuit citirea car-
dului de către Autoritatea Protecției Muncii:

 https://www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/
pdf/Arbeitsschutzbehoerden.
pdf?__blob=publicationFile

Pe baza programului de muncă documentat, centrul de 
consiliere îl poate ajuta pe Miklos să calculeze banii la 
care are dreptul și să solicite plata de la angajator. Dacă 
angajatorul nu plătește creanțele în mod voluntar, 
Miklospoate face plângere la Tribunalul pentru litigii de 
muncă. Mai multe informații referitoare la acest proces 
se regăsesc în capitolul 2.

6

Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la 
Negru (Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Dacă orele suplimentare nu sunt plătite, angajatorul nu 
a plătit nici contribuțiile de asigurări sociale în totalitate 
și a încălcat Legea privind salariul minim. De aceea Miklos 
poate face o plângere la Autoritatea de Control Financiar 
al Muncii la Negru (FKS), un departament al vămii ger-
mane. Adresa locației o găsiți pe:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/
dienststellenfinder_node.html

Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) 
poate începe ancheta și îl poate pedepsi pe angajator. Acest 
lucru poate descuraja angajatorul pe viitor să nu mai comită 
infracțiuni similare și poate proteja alți șoferi de camion.

https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden
https://www.verdi.de/++co++a9c223c4-bcdf-11e0-53c5-00093d114afd
https://www.verdi.de/++co++a9c223c4-bcdf-11e0-53c5-00093d114afd
https://www.bema.berlin/ro/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.dekra.de/de/standorte/
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
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Accidentul de muncă

Studiu de caz 
Stipo are ghinion! El lucrează ca roomboy. Tocmai găsise un nou loc de 
muncă în hotel și, la scurt timp după aceea, a avut un accident acolo care 
l-a făcut să nu mai poată lucra. Printre sarcinile sale se numără pe lângă 
curățarea camerei și pregătirea ustensilelor de lucru și cea a căruciorului 
de lucru. În fiecare zi a umplut sticle cu substanță de curățare foarte iri-
tantă dintr-o canistră. Acum câteva zile a observat că furtunul canistrei 
are o gaură. Ieri, lui Stipo i-a intrat în ochi substanța iritantă. Chiar dacă 
și-a clătit ochii cu apă, este rănit și nu poate vedea bine. După ce propri-
etara hotelului a aflat de incident, el a primit o scrisoare de concediere. 
Stipo consideră că acest lucru este nedrept. Cum procedează Stipo în 
această situație?
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Accidentul de muncă

1

Medic specialist în acci-
dente de muncă
Stipo trebuie să primească imediat îngrijire medicală. 
De aceea trebuie să contacteze medicul sau să apeleze 
serviciul de salvare. Accidentele în și în timpul perioadei 
de muncă sunt considerate accidente de muncă. Pentru 
accidentele de muncă din Germania este responsabil 
un medic special: Așa-numitul medic specialist în 
accidente de muncă. Stipo trebuie să îl caute pe acest 
medic. Stipo poate găsi următorul medic specialist în 
accidente de muncă aici:

 https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-
flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-
INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.
tfId=partner-task-flow

Sau îl poate întreba pe angajator unde poate găsi urmă-
torul medic specialist în accidente de muncă. Poate să 
meargă la spital și să spună că a avut un accident de 
muncă. Fiecare spital are, de regulă, un medic specialist 
în accidente de muncă.

Dacă Stipo nu merge la un medic specialist în accidente 
de muncă, ci la un alt medic, trebuie să menționeze nea-
părat ca a avut un accident de muncă. La medic, Stipo 
trebuie să prezinte un card de asigurare de sănătate.

2

Angajator
Este important ca Stipo să descrie toate detaliile acci-
dentului: Data, ora, circumstanțele și martorii. Aceste 
informații pot fi importante ulterior de ex. pentru între-
bările legate de asigurare. Stipo trebuie să își informeze 
angajatorul cu privire la accidentul de muncă. Anga-
jatorul are obligația de a înregistra toate accidentele 
de muncă din întreprindere. Dacă Stipo este incapabil 
de muncă în urma accidentului de muncă mai mult 
de trei zile, atunci angajatorul are obligația de a raporta 
accidentul la asociația profesională în termen de trei 
zile. Stipo trebuie să primească o copie a certificatul de 
accident de la angajator, are dreptul la aceasta.

Dacă Stipo nu primește de la angajator nicio copie a 
certificatului de accident și nicio informație cu privire la 
ce asociație profesională a fost notificată despre inci-
dent, atunci trebuie să verifice dacă angajatorul a rapor-
tat într-adevăr accidentul de muncă. Această informație 
o poate primi de la asociația profesională prin telefon, 
personal sau cu sprijinul unui centru de consiliere 

pentru migranți . Angajatorul lui Stipo nu își asumă 
răspunderea pentru daunele cauzate sănătății și pentru 
consecințele acestora. Acesta trebuie să îi plătească lui 
Stipo compensația pentru daune și banii pentru trata-
ment. Situația ar fi diferită dacă angajatorul ar fi cauzat 
intenționat accidentul de muncă lui Stipo, ceea ce nu 
este cazul aici. Stipo are dreptul, în urma accidentului 
de muncă, la asigurarea legală împotriva accidentelor.

3

Avocat/Tribunalul pentru 
litigii de muncă
Faptul că Stipo a fost concediat imediat după accidentul 
de muncă a fost o lovitură deosebit de grea pentru el. 
Din păcate, Stipo este angajat de scurt timp la hotel. 
Angajații pot fi concediați cu ușurință în primele șase 
luni ale unui nou contract de muncă. Chiar și după un 
astfel de accident de muncă, nu există o protecție împo-
triva concedierii din acest motiv.

Concedierea nu poate fi nici imorală nici infidelă. Pentru 
a putea judeca dacă acest lucru s-a întâmplat în cazul 
lui Stipo, Stipo ar trebui să solicite sfatul unui avocat 
specializat în dreptul muncii. Apoi poate decide dacă 
dorește să acționeze împotriva concedierii la Tribunalul 
pentru litigii în muncă. Pentru acest lucru are timp trei 
săptămâni.

Stipo poate solicita ajutor pentru costurile de consiliere 
pentru această consiliere cu un avocat. Stipo poate 
depune cererea la Tribunalul de primă instanță din loca-
litatea sa:

 http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_
von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile

 Stipo poate găsi formularul pentru subvenția 
pentru costurile de consiliere atașat în anexa XI 
de la pagina 111.

Dacă ajutorul pentru costurile de consiliere a fost apro-
bat, Stipo nu trebuie să plătească onorariul avocatului 
pentru consiliere.

Competența tribunalelor pentru litigii de muncă este 
în funcție de sediul firmei sau locul de muncă. Pentru 
Stipo acest lucru înseamnă: că trebuie să vadă ce Tri-
bunal pentru litigii de muncă este responsabil pentru 
locația în care se află hotelul și să depună o plângere. 
Dacă proprietarul hotelului are o altă adresă decât cea 
a locului de muncă, Stipo poate depune o plângere și 
la Tribunalul pentru litigii de muncă din acea locație.

https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.tfId=partner-task-flow
https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.tfId=partner-task-flow
https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.tfId=partner-task-flow
https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.tfId=partner-task-flow
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile
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4

Asociația profesională
Stipo, ca angajat, este asigurat prin asigurarea împotriva 
accidentelor. Instituțiile pentru asigurarea împotriva 
accidentelor sunt asociațiile profesionale și casele de 
asigurări de accidente. Asociațiile profesionale sunt 
clasificate în funcție de domenii:

 Stipo poate găsi o listă cu asociațiile profesionale 
atașată în anexa XII de la pagina 114.

Pe lângă asociațiile profesionale mai există și casele 
de asigurare de accidente în care angajații din serviciul 
public sunt asigurați împotriva accidentelor.

 www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.
jsp

 Stipo poate găsi o listă cu casele de asigurări de 
accidente atașată în anexa XIII de la pagina 116.

Stipo este angajat la hotel. Asociația profesională pentru 
industria alimentară și ospitalitate este responsabilă 
pentru el. Dacă reclamația lui a ajuns acolo, asociația 
profesională verifică dacă accidentul lui a fost un acci-
dent de muncă. Stipo primește rezultatul sub forma 
unei decizii scrise. Dacă accidentul este recunoscut ca 
accident de muncă, el primește servicii din asigurarea 
împotriva accidentelor. Dacă se constată că angajatorul 
nu a anunțat accidentul, Stipo trebuie să raporteze 
singur accidentul la asociația profesională cu ajutorul 
acestui formular. La completarea formularului poate 
primi ajutor de la centrul de consiliere pentru migranți:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

În urma unui accident de muncă, Stipo are dreptul la 
următoarele servicii:

tratament medical și reabilitare; bani pentru plata vătă-
mărilor: Se plătește valoarea de 80 % din salariulde bază 
și timp de maximum 78 de săptămâni prin Casa de asi-
gurări de sănătate; bani pentru îngrijire: Se plătesc dacă 
Stipo are nevoie de ajutor semnificativ după accident; 
capacitate redusă de lucru: Dacă Stipo nu mai poate lucra 
în urma accidentului, poate primi o pensie sauo compen-
sație unică, pentru revenirea în viața profesională: Asociația 
profesională îl ajută pe Stipo de ex. prin adaptare profe-
sională, calificare și găsirea unui loc de muncă.

Tratamentul și reabilitarea lui Stipo pot dura mai mult 
timp. El le poate efectua în Germania, dar are și dreptul 
de a se întoarce în țara sa de origine, Croația, și de a 
continua tratamentul acolo. Costurile unui tratament ulte-
rior le suportă în acest caz casa de asigurări împotriva 
accidentelor din Germania. Pentru a putea obține 

tratament în Croația pe această bază, Stipo are nevoie 
de certificatul DA 1, care este eliberat de asociația pro-
fesională și trimis fie la Stipo personal, fie la un birou de 
legătură din Croația.

Stipo poate obține și banii pentru plata vătămărilor din 
Germania. Înainte de plecare, Stipo trebuie să notifice 
asociația profesională și Casa de asigurări de sănătate că 
renunță la domiciliul din Germania și să transmită noua 
adresă din Croația.

5

Comitet de întreprindere 
Comitetul de întreprindere este un contact important în 
cazul problemelor legate de dreptul muncii. Stipo trebuie 
să se informeze dacă hotelul are un comitet de întreprin-
dere. Comitetul de întreprindere asigură protecția muncii 
și a sănătății și, prin urmare, ar trebui să fie informat cu 
privire la circumstanțele accidentului. Acest lucru poate 
duce la luarea măsurilor de precauție în cadrul întreprinde-
rii pentru a preveni astfel de accidente de muncă în viitor.

6

Autoritatea 
 Protecției Muncii 
(Arbeitsschutzbehörde)
Autoritățile Protecției Muncii din Germania sunt 
responsabile împreună cu asociațiile profesionale de 
monitorizarea reglementărilor privind dreptul muncii și 
evitarea accidentelor de muncă.

Autoritățile Protecției Muncii este informată automat 
de un accident de muncă dacă angajatorul anunță acci-
dentul. Dacă angajatul nu face acest lucru, Stipo poate 
informa singur Autoritățile Protecției Muncii cu privire 
la condițiile accidentului, astfel încât aceasta poate 
verifica întreprinderea, starea dotărilor și siguranța 
locului de muncă și poate anunța eventualele deficiențe 
de siguranță. Stipo poate găsi adresele autorităților de 
protecție a muncii aici:

 www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile

 Stipo poate găsi formularul pentru asistență 
judiciară atașat în anexa XIV de la pagina 120.

http://www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.jsp
http://www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.jsp
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
http://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile
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Accidentul de muncă

Indemnizația de boală
Angajator
Casa de asigurări de sănătate/Tratamentul 
în Germania
Jobcenter
Casa de asigurări de sănătate/Tratamentul 
în străinătate

1

2

3

4
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Indemnizația de boală 

Studiu de caz 
Pe 01.05. Ewa a început munca ca ajutor în depozit pentru un supermar-
ket. S-a convenit cu ea o perioadă de probă de trei luni. Pe 16.05, Ewa a 
avut dureri puternice de spate și de aceea nu a venit la muncă, ci a mers 
la urgență în spital. Ewa a fost internată. În timpul șederii în spital a aflat 
că are nevoie de o operație la coloana vertebrală și de o reabilitare de luni 
de zile. Acest lucru înseamnă că Ewa nu va fi capabilă de muncă o perioadă 
îndelungată. Ea ar dori să se întoarcă în Polonia și să își continue tratamen-
tul pentru a avea susținerea familiei. După patru săptămâni de certificat 
medical, ea primește un preaviz de la angajator, începând cu 30 iunie. 

Ewa își face griji cu privire la finanțarea nivelului de trai, asigurarea 
medicală și tratamentul medical. Este de scurt timp în Germania, munca 
în supermarket este primul ei job aici și a citit că în Germania ai drepturi 
sociale doar după cinci ani. Nu știe dacă în caz de boală are vreun drept.
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Indemnizația de boală 

1

Angajator
Ewa trebuie să îl informeze imediat pe angajator la data 
de 16.05 că este bolnavă și că nu poate veni la muncă. 
Imediat după ce a aflat care este durata probabilă a 
incapacității de muncă, trebuie să comunice acest lucru 
angajatorului. Modul de transmitere al acestei comu-
nicări este reglementat de fiecare firmă în parte (de ex. 
prin telefon, fax). Contractul individual de muncă include 
aceste informații, Ewa trebuie să îl consulte. Dacă nu există 
nimic referitor la acest lucru în contractul ei, cel mai bine 
este ca Ewa să trimită notificarea pe o cale prin care să 
poată dovedi cu ușurință că a primit-o, la numărul oficial 
de fax sau la adresa de e-mail a angajatorului.

Ewa trebuie să dovedească incapacitatea de muncă. De 
aceea ea primește în spital un certificat de incapaci-
tate de muncă sau o adeverință de spitalizare, pe care 
trebuie să o transmită angajatorului în original. Ewa 
trebuia să facă o copie a adeverinței și să o păstreze în 
documentația ei.

Angajatorul are obligația de a continua, în primele 6 
săptămâni de boală, plata salariului integral (continuarea 
plății salariului) pe care Ewa l-ar fi câștigat dacă ar fi 
fost sănătoasă. Această obligația apare după prima lună 
de angajare și există pe perioada contractului indivi-
dual de muncă. Acest lucru înseamnă că angajatorul 
continuă plata salariului începând cu a doua lună a 
angajării, începând cu 01.06. Contractul Ewei durează 
până la 30.06 și angajatorul trebuie să continue plata 
până pe 30.06. Începând cu 16.05 până pe 31.05, Ewa 
are dreptul la banii pentru concediul medical de la 
Casa de asigurări de sănătate. Dacă Ewa nu a prezentat 
angajatorului certificatul original de incapacitate de 
muncă, acesta nu trebuie să-i continue plata salariului. 
Cu toate acestea, dacă Ewa depune certificatul de inca-
pacitate de muncă târziu, acesta nu este un motiv pentru 
a refuza continuarea plății salariului. Angajatorul a 
concediat-o pe Ewa în perioada de probă cu un preaviz 
dedouă săptămâni. Concedierea în timpul perioadei de 
boală este permisă în Germania doar dacă nu este imo-
rală și, prin urmare, este inadmisibilă. Cu toate acestea, 
în acest caz nu există dovezi.

2

Casa de asigurări de 
sănătate/Tratamentul în 
Germania
La începutul tratamentului din spital – deci începând cu 
16.05 – Ewa are dreptul la indemnizația de boală de la 
Casa de asigurări de sănătate. Indemnizația de boală 
reprezintă 70 % din venitul brut al Ewei. Indemnizația 
de boală nu este calculată și plătită automat Ewei. Ewa 
trebuie să facă o cerere pentru indemnizația de boală la 
Casa de asigurări de sănătate. Cererea este fără formular, 
este suficient dacă Ewa trimite un email la Casa de asi-
gurări de sănătate. Indemnizația de bază o va primi până 
pe 31.05. Începând cu 01.06 ea primește continuarea 
plății salariului de la angajator, în această perioadă dis-
pare dreptul la indemnizația de boală. Începând cu 01.07 
nu mai primește nicio continuare a plății salariului de la 
angajator și după aceea are din nou drept la indemnizația 
de boală de la Casa de asigurări de sănătate.

Ewa poate primi indemnizația de boală atât timp cât 
este în incapacitate de muncă. Indemnizația de boală 
este plătită timp de maximum un an și jumătate. Con-
diția pentru plată este ca Ewa să obțină o prelungire 
a certificatului medical de la medic și să o transmită 
Casei de asigurări de sănătate. La timp înseamnă că 
Ewa trebuie să prelungească certificatul medical cel 
târziu în ziua lucrătoare următoare după ultima zi din 
certificatulde incapacitate de muncă: Dacă primul 
certificat medical se încheie vineri, următorul certificat 
trebuie eliberat luni. Sâmbăta nu se numără ca zi lucră-
toare. Certificatele nu trebuie să conțină lacune.

Dacă Ewa nu respectă termenul limită după încheierea 
contractului de muncă pe 30.06, mai are la dispoziție 
o lună să meargă la medic și să obțină certificatul de 
incapacitate de muncă. Aceasta este o reglementare 
pentru protecția Ewei pentru a nu-și pierde baza pentru 
asigurarea medicală.

Certificatul medical trebuie să fie transmis în termen 
de șapte zile la Casa de asigurări de sănătate. Pentru a 
respecta acest termen, este suficientă trimiterea certi-
ficatului prin e-mail sau prin fax la Casa de asigurări 
de sănătate. Originalul trebuie transmis ulterior. Ewa 
trebuie să dovedească în caz de nevoie că certificatul de 
incapacitate de muncă a fost primit la termen. Trebuie 
să se asigure ca are o dovadă pentru acest lucru, de ex. 
raportul de expediere al faxului.

Atât timp cât Ewa primește indemnizația de boală, ea 
rămâne asigurată la casa de asigurări de sănătate fără 
a plăti contribuții.
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3

Jobcenter
Din cauza bolii, Ewa nu are un venit care îi asigure exis-
tența. Probabil banii nu îi ajung pentru un trai decent. 
De aceea, Ewa are dreptul de a primi în această situație 
indemnizația de șomaj II (ALG II).

A fost angajată doar două luni în Germania, dar și-a 
pierdut locul de muncă în mod involuntar. Ewa trebuie 
să obțină de la Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncăo confirmare pentru șomaj involuntar 
și să o prezinte la Jobcenter. Prin urmare, ea are dreptul 
la libera circulație timp de șase luni, adică șederea sa în 
Germania este legală. În acest timp poate primi indem-
nizație de șomaj II, în măsura în care condițiile de acor-
dare a prestațiilor sunt îndeplinite (printre care nevoia 
de ajutor, fără bunuri impozabile). În acest caz, nu este 
necesară o ședere permanentă de cinci ani pentru a 
beneficia de serviciile Jobcenter.

Ewa poate face o cerere la Jobcenter din districtul său 
cu privire la indemnizația de șomaj II. Ewa primește 
formularele de cerere în momentul redactării cererii. 
Acestea pot fi găsite la următorul link:

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/
dam/download/documents/Antrag-ALGII_
ba015207.pdf

Jobcenter trebuie să ia o decizie referitoare la cererea 
Ewei printr-o decizie scrisă, în care trebuie să prezinte 
motivele deciziei.

Centrul de consiliere pentru migranți o poate ajuta pe 
Ewa la completarea formularelor care sunt necesare 
pentru cerere. Ewa poate găsi centrul de consiliere cel 
mai apropiat cu ajutorul acestui motor de căutare:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

În acest caz, dreptul la ALG II este limitat la șase luni. 
După cele șase luni, ea se poate adresa autorităților 
competente din țara de origine și poate verifica dacă are 
dreptul la prestații sociale în țara respectivă.

4

Casa de asigurări de 
sănătate/Tratamentul în 
străinătate
Ewa se poate întoarce în Polonia și poate solicita de 
acolo indemnizația de boală. În timpul primirii indem-
nizației de boală, rămâne asigurată la Casa de asigurări 
de sănătate, chiar dacă a renunțat la domiciliul din 
Germania. Ewa poate continua tratamentul și reabilitarea 
în Polonia. Certificatele medicale din Polonia sunt 
echivalente celor emise din Germania și pot fi transmise 
în original la Casa de asigurări de sănătate din Germania. 
Casa de asigurări de sănătate îi poate solicita Ewei o 
traducere a certificatelor de incapacitate de muncă. 
Acestea trebuie să fie traduse chiar de către Casa de 
asigurări de sănătate, pe propria cheltuială.

 Atenție! Pentru transmiterea certificatului de 
incapacitate de muncă din străinătate trebuie 
respectat un termen de șapte zile de la eliberare. 
Eventualele întârzieri, chiar dacă sunt din cauza 
poștei, sunt responsabilitatea Ewei. Pentru ca Ewa 
să poată profita pe deplin de tratamentele medi-
cale din Polonia, cardul ei european de asigurare 
de sănătate nu este suficient.

Prin urmare, Ewa trebuie să solicite un formular S1 (fost 
formular 106) de la compania sa de asigurări de sănă-
tate înainte de a pleca. Acest lucru îi oferă o asigurare 
extinsă și poate fi tratată medical în Polonia ca și când 
ar fi asigurată acolo.

Înainte de plecare, Ewa ar trebui să-și amintească, de 
asemenea, să solicite la compania de asigurări de sănă-
tate aprobarea pentru a primi indemnizația de boală în 
străinătate. Este controversat din punct de vedere legal 
dacă cetățenii Uniunii sunt obligați să facă acest lucru. 
Cu toate acestea, pentru a evita posibile dificultăți și 
întârzieri în achiziționare, Ewa ar trebui să depună cere-
rea însoțită de o motivare.

 Un exemplu al unei astfel de cereri îl găsește Ewa 
atașat în anexa XV de la pagina 121.

Ewa nu are dreptul la indemnizația de șomaj II, dacă nu 
are domiciliul în Germania. Acest serviciu nu poate fi 
transferat în străinătate.

https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media241560A.pdf
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
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Indemnizația de boală 

Munca temporară
Angajator
Comitetul de întreprindere al creditorului/
angajatorului
Organisme de arbitraj pentru angajator
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă
Autoritatea de Control Financiar al Muncii 
la Negru
Angajator

1

5

2

6

3

4
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Munca temporară

Studiu de caz 
Marisa lucrează deja de un an și jumătate pentru o agenție de muncă 
temporară. De la început, ea și alți 60 de portughezi au fost încadrați 
într-un centru de logistică, unde sunt responsabili pentru pregătirea expe-
dierii pachetelor. Ei îi place munca. Singurul lucru pentru care își face griji 
este plata. Chiar dacă conform contractului lucrează cu normă întreagă, 
nu știe niciodată câte ore i-au fost alocate într-o lună și de aceea nu își 
poate planifica cheltuielile. În anumite luni primește un salariu atât de mic 
încât este nevoită să împrumute bani pentru chirie de la familie. Iar acum 
Marisa, la fel ca și ceilalți lucrători care sunt tot de mult timp ca și Marisa 
angajați, au primit de la angajator un acord pentru încheierea contractului 
pe care trebuie să îl semneze. El a promis că după trei luni o va angaja din 
nou. Marisa nu știe ce să facă. A auzit că nu primește o indemnizație de 
șomaj, dacă ea singură își anulează contractul.
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1

Angajator
Referitor la orele de muncă și la salariu, Marisa are 
obligația conform contractului individual de muncă să 
fie disponibilă timp de 40 de ore pe săptămână pentru 
angajator. Angajatorul are obligația de a-i da Marisei 
activități pentru 40 de ore săptămânal și de a le plăti. 
Dacă nu are de lucru pentru Marisa, Marisa are dreptul 
la salariul întreg chiar dacă ea nu a lucrat. Acesta este 
așa-numitul salariu garantat. Dacă Marisa nu este plă-
tită de angajator pentru 40 de ore, ci doar pentru orele 
pe care le-a lucrat, el încalcă obligațiile dreptului muncii.

Pentru ca Marisa să își primească salariul garantat, ea 
trebuie să îl solicite de la angajator. Nicio autoritate nu 
face acest lucru pentru ea. Ea se poate adresa unui cen-
tru de consiliere sindical specializat în dreptul muncii, 
de unde primește informații mai detaliate referitoare la 
solicitarea salariului.

Marisa găsește adresele centrului de consiliere local pe:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

 https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro/
beratungsstellen

Marisa poate găsi prezentarea tuturor centrelor de 
consiliere în funcție de tematică și de limbă pe:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Modul în care se solicită salariul de la angajator este 
prezentat în capitolul 2 „Neplata salariului”.

Marisa nu trebuie să semneze contractul de reziliere din 
două motive:

(1) După 18 luni de angajare, Marisa trebuie angajată în 
centrul de logistică pe perioadă nedeterminată. Anga-
jatorul ei (agenția de muncă temporară) încearcă să 
evite acest lucru, oferind un contract pentru trei luni.

(2) Dacă Marisa semnează contractul de reziliere, ea 
pierde nu doar posibilitatea de angajare în centrul de 
logistică ci trebuie să ia în calcul și că nu are dreptul 
la indemnizația de șomaj a Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă (Bundesagentur für Arbeit).

2

Comitetul de întreprin-
dere al creditorului/
angajatorului
Lucrătorii individuali ca Marisa pot acționa foarte greoi 
pe cont propriu împotriva angajatorului. În acest sens 
există multe firme care sunt reprezentate de un comi-
tet de întreprindere ales de angajați, care reprezintă 
interesele întregii comunități din întreprindere. Dacă 
agenția de muncă temporară nu are niciun comitet de 
întreprindere, Marisa se poate adresa comitetului de 
întreprindere al angajatorului, de exemplu, compania 
de logistică. Comitetul de întreprindere al centrului de 
logistică este responsabil pentru Marisa în special în cazul 
în care există întrebări referitoare la locul de muncă, ca 
de ex. pentru protecția muncii și a sănătății sau pentru 
distribuția timpului de muncă. Centrul de logistică are 
față de Marisa și față de ceilalți angajați o obligație 
de îngrijire. Comitetul de întreprindereal centrului de 
logistică nu are o influență directă asupra angajato-
rului (agenția de muncă temporară) dacă de exemplu 
trebuie să plătească salariul garantat. Acesta poate 
acționa cu indicația referitoare la obligația de îngrijire 
asupra angajatorului, astfel încât acesta să asigure o 
salarizare corectă a personalului temporar plătită de 
agenția de muncă temporară.

https://www.bema.berlin/ro/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
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3

Organisme de arbitraj 
pentru angajator
Majoritatea agențiilor de muncă temporară din Germania 
sunt membre a două dintre cele mai mari asociații profe-
sionale ale angajatorilor din ramură: Bundesarbeitge-
berverband der Personaldienstleister e.V. (BAP) sau dem 
Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen 
e.V. (iGZ). Asociațiile reprezintă interesele membrilor lor, 
negociază condițiile colective de angajare pentru muncă 
temporară și se angajează să asigure condiții de muncă 
corecte, respectarea legilor și a standardelor de securitate 
și etică în muncă. Aceste principii de acțiune sunt stabi-
lite în codul de conduită și etică. Marisa își poate verifica 
contractul de muncă pentru a vedea dacă angajatorul 
său aparține uneia dintre cele două asociații. În acest 
caz, Marisa poate contacta asociația responsabilă și îi 
poate descrie cazul. Asociația angajatorilor poate media 
și ajunge la un acord și poate împiedica angajatorul să 
încalce în continuare condițiile contractuale.

Dacă agenția de muncă temporară este membră a iGZ, 
Marisa poate contacta Organismul de Contact și Arbitraj 
(KuSS) la:

kontakt@kuss-zeitarbeit.de 
sau telefonic: +49 30 25762847

Nu a fost instituit niciun organism de arbitraj la BAP, 
dar în astfel de cazuri se recomandă să contactați în 
scris asociația.

Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister 
e.V. (BAP)
Universitätsstraße 2-3a
10117 Berlin

4

Agenția Națională pen-
tru Ocuparea Forței de 
Muncă (Bundesagentur 
für Arbeit)
Reținerea salariului garantat este o încălcare a art. 615 
din Codul civil german (BGB) și a Legii privind ocuparea 
forței de muncă temporară (AÜG) (art.11, alineatul (4), 
teza 2). Încercarea de a împiedica angajarea directă a 
Marisei și a altor angajați încalcă obiectivul articolului 
1 alineatul (1b) a legii privind ocuparea forței de muncă 
temporară (AÜG).

Marisa poate raporta aceste încălcări Agenției pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, care a acordat angajatorului 
permisiunea pentru ocuparea forței de muncă temporare. 
În Germania există trei Agenții pentru Ocuparea Forței 
de Muncă care sunt responsabile pentru eliberarea auto-
rizației AÜG: la Nürnberg, Kiel și Düsseldorf. Agenția 
responsabilă depinde de sediul firmei de plasament:

Agenția responsabilă pentru Contact

Agentur für Arbeit 
(Agenția de muncă) Nürnberg
90300 Nürnberg

Baden-Württemberg, Bayern, 
Rheinland-Pfalz, Saarland

Telefon: 0911 529-4343
Fax: 0911 529-4004343
Nuernberg.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Lu-Vi: orele 8–13 / și Jo.: orele 13–16

Agentur für Arbeit 
(Agenția de muncă) Kiel
24131 Kiel

Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg,  Mecklenburg- 
Vorpommern,  Niedersachsen, 
 Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein, 
Thüringen

Telefon: 0431 709-1010
Fax: 0431 709-1011
Kiel.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Lu-Vi: orele 8–13 / și Jo.: orele 13–16

Agentur für Arbeit 
(Agenția de muncă) 
Düsseldorf
40180 Düsseldorf

Hessen, 
Nordrhein-Westfalen

Telefon: 0211 692-4500
Fax: 0211 692-4501
Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Lu-Vi: orele 8–13 / și Jo.: orele 13–16

mailto:kontakt%40kuss-zeitarbeit.de?subject=
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Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă responsabilă 
poate verifica angajatorul în urma plângerii Marisei. 
Dacă se constată încălcări ale legii, agenția pentru ocupa-
rea forței de muncă temporarăva fi amendată sau chiar 
i se poate interzice continuarea activității ca agenție de 
muncă temporară. Important este ca Marisa să prezinte 
în plângere situația cât mai exact și să anexeze dovezi cum 
ar fi de ex. contractul individual de muncă și statele de 
plată. 

Centrele de consiliere în dreptul muncii pot fi de ajutor în 
pregătirea pentru astfel de plângeri (vezi pasul 1). Șansele 
ca angajatorul să fie pedepsit cresc, dacă și alte victime 
se alătură plângerii. După depunerea plângerii Marisa nu 
primește informații referitoare la rezultatul verificării de 
la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă.

5

Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la 
Negru (Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Reținerea salariului garantat, pe de o parte, încalcă 
obligația de a plăti salariul minim și, pe de altă parte, 
reține contribuțiile de asigurări sociale. Din acest 
motiv, Marisa poate depune o plângere și la Autoritatea 
de Control Financiar al Muncii la Negru, ceea ce poate 
duce la verificarea și pedepsirea companiei pentru 
infracțiuni:

 http://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

6

Angajator
Dacă Marisa lucrează la centrul logistic peste 18 luni, 
contractul individual de muncă dintre ea și agenția de 
muncă temporară va deveni nul. În locul acestuia apare 
automat un raport de muncă pe perioadă nedetermi-
nată între Marisa și centrul de logistică.

 Precauție! În noul raport de muncă se stabilesc 
termeni noi de la zero. De exemplu, Marisa va 
beneficia de o protecție împotriva concedierii de 
la centrul de logistică după 6 luni de la preluare. 
Nu se iau în considerare perioadele de lucru din 
centrul de logistică de la angajarea anterioară la 
agenția de muncă temporară.

http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
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Activități fals 
independente

Centre de consiliere
Casa de Compensație a Casei Germane de 
Asigurări de Pensie
Tribunalul pentru litigii de muncă
Casa de asigurări de sănătate
Administrația Financiară
Biroul de Autorizare a Activităților Comerciale
Autoritatea de Control Financiar al Muncii  
la Negru

6

7

1

2

3

4

5
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Activități fals 
independente

Studiu de caz 
Ricardo din Italia este un muncitor calificat în construcții. În ciuda cali-
ficărilor și a experienței îndelungate îi este dificil să găsească un loc de 
muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată. Ultima oară a avut 
un contract de probă cu o firmă de construcții. După o lună, șeful i-a spus 
că pe viitor îl poate angaja doar „cu înregistrare la registrul comerțului” 
(Gewerbe), deci persoană fizică independentă. De aceea șeful l-a înscris 
deja pe Ricardo ca persoană fizică independentă. Ricardo lucrează ca și 
înainte de la ora 7 până la ora 16, primește 8 € pe oră în mână și șeful îi 
spune în fiecare zi ce trebuie să facă. El verifică și dacă Ricardo își face 
bine treaba. De câteva zile Ricardo a făcut gripă. Șeful i-a spus la telefon 
că nu îl va plăti pentru zilele în care lipsește. Și mai rău: La vizita medicală 
Ricardo a constatat că nu mai este asigurat. Ricardo a discutat cu prietenii 
despre situația lui de lucru. Aceștia l-au avertizat pe Ricardo munca ca per-
soană fizică independentă poate atrage controale pe șantier care pot cauza 
probleme. Ricardo a crezut ca este angajat legal. El nu înțelege situația și 
dorește să își lămurească drepturile.
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Activități fals independente

1

Centre de consiliere
Prin înregistrarea la registrul comerțului, Ricardo a 
devenit persoană independentă în mod formal (și 
comerciant). Ca atare, el ar fi trebuit să solicite un cod 
de înregistrare fiscală de la Administrația Financiară și 
să emită o factură pentru șeful său. El ar fi trebuit să își 
plătească singur asigurarea de sănătate. Șeful lui nu a 
plătit pentru Ricardo nici contribuții de sănătate și nici 
de pensie. Comercianții nu au dreptul la continuarea 
plății salariului în caz de boală, la salariul standard și 
la concediu. În cazul lui Ricardo, totuși, există unele 
indicii că acesta nu este un lucrător independent, ci 
mai degrabă desfășoară așa-numitele „activități fals 
independente”, astfel încât el este, de fapt, angajat în 
continuare al firmei de construcții. În caz contrar, ca 
lucrător independent, el ar trebui să fie liber să decidă 
pentru cine să preia comenzi. Ar trebui să poată decide 
când vine pe șantier și când părăsește șantierul. Șeful lui 
nu ar trebui să îi dea indicații referitoare la cum ar trebui 
să își desfășoare activitatea. În mod normal, Ricardo ar 
trebui să aibă propriile scule pentru a presta activitatea. 
Dar acesta nu este cazul lui Ricardo. În plus, nu este voie 
să se presteze aceeași muncă la același angajator mai 
întâi cu un contract individual de muncă și apoi în calitate 
de comerciant. Prin urmare, este foarte probabil că 
Ricardo trebuia doar să pretindă că este persoană fizică 
independentă și el este, de fapt, un angajat.

Pentru o evaluare inițială a statutului său, Ricardo 
poate folosi una dintre numeroasele liste de verificare 
referitoare la tema activități fals independente, pe care 
le poate găsi online:

 https://www.handwerk-magazin.de/
scheinselbststaendigkeit/383/95/download

Pentru a primi informații de bază referitoare la statutul 
său, Ricardo se poate adresa centrului de consiliere în 
dreptul muncii:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

 https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro/
beratungsstellen

Ricardo poate găsi prezentarea tuturor centrelor de 
consiliere în funcție de tematică și de limbă pe:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Acolo află ce drepturi are ca persoană fals indepen-
dentă. Cu toate acestea, un centru de consiliere nu 
poate stabili dacă Ricardo este persoană fals indepen-
dentă – adică angajat conform unor criterii obiective. 
Pentru acest lucru există anumite instituții cum ar fi 
Casa Germană de Pensii, Administrația Financiară și 
Tribunalul privind litigiile de muncă.

2

Casa de Compensație 
a Casei Germane de 
 Asigurări de Pensie
Statutul de salariat al lui Ricardo poate fi supus contribuții-
lor de securitate socială de la Casa de Compensație a Casei 
Germane de Asigurări de Pensie. Aceasta este un organism 
de verificare pentru întrebări legate de statutul persoa-
nelor în ceea ce privește asigurările sociale. Ricardo trebuie 
să completeze un formular pe care îl poate descărca de pe 
pagina web a Casei Germane de Asigurări de Pensie:

 Ricardo poate găsi formularul pentru constatarea 
statutului de angajat asigurat social atașat în 
anexa XVI de la pagina 122.

Poate primi ajutor pentru completare de la un centru de 
consiliere:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

sau un punct de contact al Casei Germane de Asigurări 
de Pensie. Ricardo trebuie să transmită cererea la 
următoarea adresă:

Deutsche Rentenversicherung 
Bund Clearingstelle für sozialversicherungsrechtliche 
Statusfragen
10704 Berlin

Pentru verificarea statutului, Casa de Compensație a 
Casei Germane de Pensii are nevoie de aproximativ patru 
săptămâni. După aceea Ricardo primește o decizie scrisă.

În cazul în care Casa de Compensație a Casei Germane de 
Asigurări de Pensie confirmă că Ricardo a fost angajat și 
nu persoană independentă, angajatorul lui trebuie să plă-
tească toate contribuțiile (atât partea angajatului, cât și 
partea angajatorului) pentru toate asigurările sociale, deci 
pentru asigurarea de sănătate, îngrijire, șomaj și pensie. 
Acest lucru este important pentru drepturile lui Ricardo 
la pensie sau la indemnizația de șomaj. Baza de calcul 
pentru contribuții este salariul minim în construcții.

https://www.handwerk-magazin.de/scheinselbststaendigkeit/383/95/download
https://www.handwerk-magazin.de/scheinselbststaendigkeit/383/95/download
https://www.bema.berlin/ro/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
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Dacă Ricardo rămâne la angajatorul său, angajatorul 
poate deduce o parte din contribuțiile de asigurări soci-
ale din salarii, dar numai pentru cele trei plăți salariale 
lunare după ce asigurarea de pensie i-a stabilit statutul 
de angajat. Și angajatorul poate deduce contribuțiile de 
asigurări sociale doar pentru suma care depășește limita 
lunară de scutire a popririlor (1.179,99  € începând din 
2020). Limita de poprire este o sumă pe care Ricardo nu o 
poate deduce din salariu, deoarece această sumă este 
necesară pentru asigurarea existenței. Dacă Ricardo 
câștigă de exemplu 1.800 € net, mai rămân 1.179,99 €. 
Angajatorul poate primi maximum 620,01 €.

Dacă Ricardo nu mai lucrează la firma de construcții, 
angajatorul nu îi mai poate plăti contribuțiile. În acest 
caz ,trebuie să plătească întreaga sumă de asigurare la 
asigurările sociale , atât partea angajatorului, cât și 
partea angajatului.

3

Tribunalul pentru litigii 
de muncă (Arbeitsgericht)
În calitate de angajat, care este doar în aparență un 
lucrător independent, Ricardo avea toate drepturile 
unui angajat „normal” la începutul raportului de muncă, 
inclusiv dreptul la salariul minim, convenit colectiv 
pentru lucrătorii calificați, în valoare de 15,40 € brut 
(Vest, începând din octombrie 2020), precum și dreptul 
la continuarea plății salariului în caz de boală.

Șeful său, însă, nu recunoaște decizia Casei de Compen-
sație și drepturile rezultate și nu vrea să i le acorde lui 
Ricardo ca persoană independentă. Pentru a-și revendica 
drepturile, Ricardo poate da în judecată Tribunalul 
pentru litigii de muncă pentru a constata raportul de 
muncă. Doar în acest fel își poate pune drepturile în 
aplicare. Mai multe informații referitoare la acest proces 
se regăsesc în capitolul 2.

4

Casa de asigurări de 
sănătate
În calitate de presupusă falsă persoană independentă – și 
deci ca angajat – Ricardo are dreptul de a avea asigurări 
de sănătate plătite de angajatorul său. Lămurirea statu-
tului său poate dura mai multe săptămâni. În acest timp, 
Ricardo nu va avea asigurare de sănătate. Casa de asigurări 
de sănătate îi poate percepe contribuții și penalități pen-
tru întârzierea plății pentru această perioadă din cauza 
statutului neclar al asigurării de sănătate. Din acest motiv, 
se recomandă ca Ricardo să informeze Casa de asigurări 
de sănătate despre începerea activității independente și 
să facă o asigurare voluntară de sănătate pentru lucrătorii 
independenți. Cea mai ieftină asigurare de sănătate este 
de aprox. 150 € pe lună.

Pe întreg teritoriul Germaniei există locații în care per-
soanele primesc îngrijire medicală în cazuri acute și fără 
asigurare medicală. Îngrijirea însă este limitată la mini-
mum și nu se compară cu statutul de înregistrat la Casa 
de asigurări de sănătate. Ricardo poate obține informații 
exacte referitoare la aceste locații de la centrele de 
consiliere sociale:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

În cazul în care Casa de asigurări de sănătate constată că 
Ricardo a fost persoană fals independentă angajatorul 
trebuie să plătească contribuțiile la asigurarea de sănă-
tate din urmă. Ricardo va primi înapoi contribuțiile pe 
care le-a plătit deja.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
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5

Administrația Financiară 
(Finanzamt)
Ricardo trebuie să declare în fiecare caz veniturile la 
Administrația Financiară. El trebuie să solicite ulterior 
un cod de înregistrare fiscală și trebuie să emită anga-
jatorului facturi pentru serviciile prestate.

Prin înregistrarea la registrul comerțului el are obligația 
formală ca persoană independentă să dea o declarație 
de venit în următorul an. Dacă Ricardo nu face acest 
lucru (la timp), va trebui să plătească penalități de întâr-
ziere sau penalități cu titlu cominatoriu. Se va estima 
impozitul pe care Ricardo trebuie să îl plătească. Acesta 
poate fi nefavorabil pentru el.

Dacă Administrația Financiară ar putea demonstra 
angajatorului lui Ricardo că el nu și-a plătit impozitul în 
mod deliberat sau din neglijență, atunci angajatorul ar 
trebui să plătească retrospectiv impozitul pentru Ricardo. 
Pentru acest lucru Ricardo ar trebui să se adreseze unui 
birou specializat, unui consilier financiar sau unui avocat 
specializat în drept financiar.

 

6

Biroul de Autorizare a 
Activităților Comerciale 
(Gewerbeamt)
După ce Casa de Compensație a constatat că Ricardo 
era persoană fals independentă, activitatea sa comercială 
se încheie. Acest lucru înseamnă că Ricardo trebuie să 
își radieze afacerea. Poate face acest lucru cu ajutorul 
unui formular:

 Ricardo poate găsi cererea de radiere a afacerii 
atașată în anexa XVII de la pagina 129.

7

Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la 
Negru (Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Activitatea fals independentă reprezintă o infracțiune. 
Șeful lui Ricardo ar putea fi găsit vinovat, deoarece el nu 
a plătit nicio contribuție către asigurarea de sănătate, de 
pensie și socială. Ricardo îi poate face o plângere la 
Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) 
din locația sediului firmei de construcții. Autoritatea 
de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) este o 
autoritate care controlează și verifică, printre altele, dacă 
angajatorul plătește în mod corect contribuțiile sociale 
pentru angajați.

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/
dienststellenfinder_node.html

Șeful poate fi amendat sau poate fi pedepsit chiar și cu 
închisoarea.

Ricardo ar trebui să solicite consilierea unui avocat, în 
prealabil, deoarece există riscul ca Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la Negru (FKS) să îl verifice și pentru 
acțiunile sale și să îl penalizeze.

Ricardo se poate înregistra singur la Autoritatea de 
Control Financiar al Muncii la Negru (FKS), poate 
depune o plângere și poate da o declarație. Dacă acest 
lucru nu este posibil, el poate transmite o comunicare 
și online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

Pentru verificarea eficientă și prelucrarea cazului, Auto-
ritatea de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS) are 
nevoie de cât mai multe informații. De aceea, Ricardo 
trebuie să menționeze datele referitoare la durata con-
tractului de muncă, programul zilnic de muncă, sumele 
primite, martori etc.

https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/dienststellenfinder_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
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Munca la negru

Studiu de caz 
Dona Victoria a venit dintr-un sat din apropierea Clujului (România) în 
Germania. Oferta de muncă pe care i-a făcut-o Florin a meritat călătoria 
lungă: Lucru cu acte într-o fabrică de carne din Germania, plecare orga-
nizată, cazare la angajator și, nu în ultimul rând, 1.200 € lunar în mână. La 
fața locului s-a constatat că ea lucrează pentru un mare producător de 
carne, care vinde conserve de carne chiar și în România.

Florin a cunoscut-o în satul ei natal unde el căuta muncitori prin inter-
mediul comunității locale a bisericii. Dona Victoria a primit de la Florin în 
Germania legitimația de lucru, acesta i-a arătat cazarea și i-a explicat ce 
face la muncă. Dona Victoria primea întotdeauna la finalul lunii salariul 
în numerar într-un plic. Dona Victoria nu a primit niciun contract indi-
vidual de muncă scris. Ea nu primește niciodată statul de plată sau alte 
documente de la Florin. Nu știe dacă este asigurată și dacă poate merge 
la medic. L-a întrebat pe Florin de contract și de asigurarea medicală, dar 
fără succes. Ea l-a întrebat dacă este angajată legal.
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1

Angajator
În Germania, angajatorul are obligația de a-i confirma 
în scris angajatului condițiile de muncă (printre care 
și salariul, timpul de lucru, durata contractului etc.). 
Acestea apar în mod normal într-un contract individual 
de muncă. Pentru a face acest lucru, angajatorul are la 
dispoziție o lună de la începerea muncii. 

În mod normal toți angajații primesc un contract indi-
vidual de muncă. Faptul că Dona Victoria nu a primit 
unul, nu înseamnă că este angajată ilegal. Munca este 
legală dacă angajatorul a înregistrat-o la asigurarea 
socială și îi plătește contribuțiile sociale. Contribuțiile 
sociale se deduc din suma brută a salariului.

Calculul contribuțiilor sociale:

1.200 € net = aprox. 1.650,63 € brut
Florin ar trebui să plătească contribuțiile sociale din 
suma brută 1.650,63 €.

Un raport de încadrare în muncă fără un contract 
individual de muncă în formă scrisă nu este o situație 
tipică și ar putea fi un semn că Florin nu a înregistrat-o 
pentru asigurarea socială. Faptul că îi plătește salariul 
în numerar nu este, de asemenea, interzis în sine. Dar 
acest lucru se întâmplă foarte rar și ar putea fi pentru 
Dona Victoria un semn de muncă la negru.

Pentru a lămuri situația, Dona Victoria ar trebui să îi soli-
cite lui Florin să îi dea un contract individual de muncă. 
Ea ar trebui să îl întrebe și de certificatul de înregistrare 
pentru asigurarea socială. Angajatorul trebuie să o înre-
gistreze la asigurarea socială cu prima plată a salariului, 
cel târziu la șase săptămâni după începerea muncii.

Înregistrarea la asigurarea socială are loc în Germania 
prin Casa de asigurări de sănătate. Florin trebuie să 
înregistreze toate datele relevante ale Donei Victoria 
pentru Casa de asigurări de sănătate. Dacă nu a mai 
lucrat în Germania, Florin trebuie să o întrebe pe Dona 
la ce casă de asigurări dorește să se înregistreze. Când 
angajații străini încep să lucreze în Germania pentru prima 
dată, deseori angajatorii lor aleg asigurarea de sănătate 
în locul lor fără să întrebe. Acest lucru nu este corect, dar 
se întâmplă frecvent. Florin trebuie să îi spună Donei 
Victoria în acest caz la ce casă de asigurări a asigurat-o.

2

Casa de asigurări de 
sănătate
După înregistrare, Casa de asigurări de sănătate îi trans-
mite Donei Victoria cardul de asigurat cu care poate 
merge la medic. Dacă nu primește un card de asigurat, 
deși a ales o asigurare, poate contacta Casa de asigurări 
de sănătate și îi poate întreba dacă a fost înregistrată. 
Poate obține informații prin telefon sau personal. Pentru 
lămurirea acestor întrebări se poate adresa unui centru 
de consiliere pentru migranți.

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-de/eu-buerger/beratungsstellen-suche

Dacă Dona Victoria nu a fost asigurată de Florin, atunci 
ea trebuie să își aleagă singură o casă de asigurări. Este 
suficient să informeze Casa de asigurări de sănătate 
că a început să presteze o activitate care face obiectul 
contribuțiilor de asigurări sociale.

Poate găsi lista tuturor caselor de asigurări de sănătate 
pe această pagină web:

 https://www.krankenkassen.
de/gesetzliche-krankenkassen/
krankenkassen-liste/

Ofertele caselor de asigurări de sănătate sunt diferite. 
Casele au diferite programe cu bonusuri și servicii supli-
mentare. Ele sunt diferite și în funcție de formele de 
consiliere (personal la fața locului, prin telefon sau pe 
email). Multe case de asigurări de sănătate oferă con-
siliere în diferite limbi străine. Dona Victoria nu poate 
schimba oricând casa de asigurări de sănătate la care 
aderă. Din acest motiv ar trebui să se informeze înainte 
de alegerea casei de asigurări de sănătate cu privire la 
oferă. În acest sens o pot ajuta centrele de consiliere 
pentru migranți.

Dona Victoria trebuie să informeze Casa de asigurări de 
sănătate cu privire la alegerea ei. Dacă Florin nu plă-
tește contribuțiile sociale la Casa de asigurări de sănătate 
aleasă, Casa de asigurări de sănătate le va solicita de la 
Florin. Dacă Dona Victoria poate dovedi că are un raport 
de muncă cu Florin, decalajul din asigurarea de sănătate 
trebuie rezolvat de către Casa de asigurări de sănătate. 
Ea trebuie să menționeze la Casa de asigurări de sănă-
tate datele referitoare la locul de muncă, când a început 
lucrul, ce salariu a primit și să prezinte dovezi.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/beratungsstellen-suche
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/eu-buerger/beratungsstellen-suche
https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/
https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/
https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/
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3

Subcontractor
Dacă Dona Victoria constată după discuția cu Flori și cu 
Casa de asigurări de sănătate că Florin nu a plătit con-
tribuțiile sociale, ea se poate adresa producătorului de 
conserve de carne unde își desfășoară activitatea.

În Germania, angajații din domeniul prelucrării cărnii, 
din construcții și din curierat au o protecție specială 
dacă angajatorul nu le-a plătit contribuțiile sociale. 
Chiar dacă fabrica de carne nu este angajatorul direct 
al Donei Victoria, aceasta trebuie să îi plătească con-
tribuțiile sociale, dacă Florin nu a făcut acest lucru. În 
calitate de contractor al lui Florin, are această obligație 
legală (așa-numita răspunderea subcontractantului).

Dona Victoria se poate adresa centrelor de consiliere 
pentru angajați străini. Acolo primește susținere pentru 
a solicita fabricii plata contribuțiilor sociale.

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

 https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro/
beratungsstellen

Dona Victoria poate găsi prezentarea tuturor centrelor 
de consiliere în funcție de tematică și de limbă pe:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Fabrica trebuie să plătească contribuțiile sociale sau 
să îl convingă pe Florin să plătească contribuțiile 
restante. Fabrica nu își asumă responsabilitatea dacă 
Florin poate dovedi că el și-a înregistrat angajații în 
mod legal la asigurarea socială. Acest document se 
numește certificat de atestare fiscală. În acest caz 
Florin trebuie să plătească contribuțiile. Pentru anga-
jații din multe branșe (cu excepția prelucrării cărnii, a 
construcțiilor și a curieratului) nu există o răspundere a 
subcontractantului pentru contribuțiile sociale. Aceștia 
trebuie să solicite angajatorului prin intermediul unui 
avocat, să plătească contribuțiile sociale.

4

Administrația Financiară 
(Finanzamt)
Florin are obligația de a o înregistra pe Dona Victoria 
la Administrația Financiară și să îi plătească impozitul 
pe salariu. Dona Victoria poate întreba la Administrația 
Financiară competentă dacă a fost înregistrată. Dacă 
se constată că angajatorul a omis să facă acest lucru, 
impozitul pe salariu trebuie plătit retrospectiv. Dona 
Victoria și Florin își asumă împreună răspunderea pentru 
acest lucru. Administrația Financiară poate decide de 
la cine poate pretinde plata retrospectivă a impozitului pe 
salariu. Dona Victoria nu a știut că Florin nu i-a înregis-
trat impozitul pe salariu. În aceste condiții Administrația 
Financiară îi va solicita mai întâi lui Florin plata impo-
zitului pe salariu. Baza de calcul pentru impozitul pe salariu 
restant este salariul brut în valoare de 1.650,63 € (calcu-
lat pe baza plății salariului net în valoare de 1.200,00 €).

5

Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la 
Negru (Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru 
(FKS) este o autoritate care controlează și verifică, printre 
altele, dacă angajatorul plătește în mod corect contri-
buțiile sociale pentru angajați. Pentru verificarea cazului 
Donei Victoria este responsabilă Administrația Financiară 
din regiunea în care Florin și-a înregistrat firma.

Dona Victoria nu știe unde și-a înregistrat Florin firma, 
de aceea trebuie să se adreseze Administrației Financi-
are din zona locului ei de muncă. Adresa o poate găsi pe 
internet:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Dona Victoria se poate înregistra singură la Autoritatea 
de Control Financiar al Muncii la Negru (FKS), poate 
depune o plângere și poate da o declarație. Dacă acest 
lucru nu este posibil, ea poate transmite o comunicare 
și online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

https://www.bema.berlin/ro/
https://www.bema.berlin/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
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Pentru verificarea eficientă și prelucrarea cazului, 
Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru 
(FKS) are nevoie de cât mai multe informații. De aceea, 
Dona Victoria trebuie să menționeze datele referitoare 
la durata contractului de muncă, programul zilnic de 
muncă, sumele primite, martori etc.

Plângerea Donei Victoria poate avea drept consecință 
investigarea și examinarea de către Autoritatea de 
Control Financiar al Muncii la Negru (FKS). Florin poate 
fi sancționat cu o amendă sau chiar cu pedeapsa cu 
închisoarea pentru fraudă fiscală și socială. Acest lucru în 
poate opri pe Florin să angajeze pe viitor oameni în mod 
ilegal. Întrucât Florin nu a plătit contribuțiile de asigurări 
sociale, fără ca Dona Victoria să știe despre acest lucru, 
ea nu trebuie să se îngrijoreze că va fi acuzată de complice 
la infracțiunea de neplată a contribuțiilor sociale . Din 
păcate, Dona Victoria nu mai primește după plângere mai 
multe informații referitoare la rezultatele deciziei. 

Dona Victoria nu ar trebui să aibă dezavantaje din cauza 
faptului că Florin nu i-a plătit contribuțiile sociale. 
Neplata tuturor asigurărilor sociale conexe (asigurarea 
de pensie, de sănătate, de îngrijire medicală, de șomaj și 
împotriva accidentelor) trebuie rezolvată după ce aceste 
aspecte referitoare la asigurare au fost făcute cunoscute. 
Asigurarea rămâne valabilă în totalitate.
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Munca forțată și 
exploatarea prin 
muncă

Centru de consiliere de specialitate pentru 
persoanele vizate de traficul de persoane și 
munca forțată
Jobcenter
Poliție/vamă
Angajator
Tribunal: Procedură penală/procedură de 
adeziune 

1

2

3

4

5
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Munca forțată și 
exploatarea prin muncă

Studiu de caz
Daniel a găsit printr-un anunț pe internet o agenție în țara sa natală, 
România, care oferă muncă în Germania. Pentru aceasta, el trebuie să 
plătească 500 €. Pentru că el nu are bani, agenția i-a comunicat că poate 
plăti mai târziu comisionul. În Germania, noul angajator îl preia de la 
autogară și îl duce într-o locuință mică în care sunt cazați deja alți bărbați. 
Angajatorul îl convinge pe Daniel să îi dea documentele, deoarece el le 
păstrează în siguranță. Pentru cazare Daniel trebuie să plătească 300 € 
pe lună. Angajatorul îi arată documentele în limba germană, Daniel nu 
înțelege și crede că ar fi contractul individual de muncă. După ce Daniel 
a semnat, angajatorul îi ia din nou documentele. El începe să lucreze: În 
medie, douăsprezece ore, șapte zile pe săptămână. Angajatorul îl trans-
portă zilnic către diferite șantiere și îl aduce înapoi, astfel încât Daniel 
nu știe deloc unde este sau unde lucrează. Nu știe drumul de la cazare la 
supermarket. La finalul primei luni nu primește bani pe motiv că mai întâi 
trebuie să își plătească datoriile. La finalul celei de-a doua luni este din 
nou înșelat. El primește o dată 200 €, pentru a își cumpăra mâncare. El se 
împrietenește cu doi alți bărbați de la cazare care îi povestesc că ei ar fi  
primit suficienți bani pentru a supraviețui. El vrea să rezilieze contractul și 
să se mute și își solicită documentele înapoi. Angajatorul refuză și îl amenință 
că îi datorează bani. În plus, el știe unde locuiește familia lui Daniel, care 
ar primi o „vizită” dacă el nu ar lucra în continuare. În același timp el îi 
promite din nou că îi va da banii. Daniel nu cunoaște pe nimeni în Germania, 
nu vorbește limba germană, nu își cunoaște drepturile și îi este frică. El nu 
vede o altă posibilitate decât cea de a munci în continuare.
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Daniel se află într-o situație din care nu poate ieși sin-
gur. El a fost ademenit într-un raport de muncă fals care 
îl exploatează. El nu primește bani. În plus i se spune 
că el ar avea datorii. Angajatorul l-a amenințat că îi va 
face rău familiei din țara natală. În plus, i-a luat toate 
documentele astfel încât Daniel nu își poate părăsi 
angajatorul.

Acestea sunt semne tipice pentru traficul cu persoane, 
munca forțată sau exploatarea prin muncă. O listă de 
verificare de la punctul de servicii împotriva exploatării 
prin muncă, munca forțată și traficul de persoane ajută 
la identificarea și clasificarea semnelor de muncă forțată:

 https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/arbeitshilfen/indikatorenliste/

1

Centru de consiliere de 
specialitate pentru per-
soanele vizate de traficul 
de persoane și munca 
forțată
Ca persoană vizată de munca forțată, Daniel are drep-
turi speciale. Autoritățile germane sunt obligate să 
identifice situația de muncă forțată și să o rezolve. În 
același timp, el are dreptul la informații și consiliere.

Este foarte important ca Daniel să fie recunoscut ca per-
soană vizată și să se adreseze unui centrul de consiliere 
specializat sau să caute un astfel de centru de consiliere.

Centrul de consiliere specializat îl poate consilia, printre 
altele, referitor la chestiuni privind dreptul de ședere 
și social, poate interveni în situații de criză și poate oferi 
consiliere psihosocială și asistență juridică. Acesta oferă 
ajutor în caz de urgență, știe cum să acceseze asistența 
medicală și, dacă este necesar, poate oferi și informații 
despre ofertele de ajutor din țările de origine. Un centru 
specializat de consiliere îl poate ajuta pe Daniel să-și 
găsească cazare. Acest lucru este valabil atât pentru cetă-
țenii din Uniunea Europeană cât și pentru persoanele 
din statele terțe.

O vedere de ansamblu asupra temelor referitoare la 
exploatarea prin muncă și la munca forțată o oferă cen-
trele specializate de consilierepe care le găsiți aici:

 https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/beratungsstellen/

Centrele de consiliere specializate în dreptul muncii 
sunt, de regulă, specializate în recunoașterea semnelor 
de muncă forțată și exploatare și ajutarea persoanelor 
vizate, aflate în condiții precare.

În plus, există și alte materiale pe care centrele de 
consiliere și autoritățile le pot folosi pentru a le facilita 
recunoașterea semnelor de muncă forțată (ca de ex. 
„Visual Language”):

 https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/arbeitshilfen/0_visual-language_broschuere_
web/

2

Jobcenter
Daniel este cetățean al Uniunii Europene și persoană 
cu drept de liberă circulație. Pentru întrebări referitoare 
la asigurarea nivelului de trai, Daniel poate fi ajutat de 
centrele de consiliere specializate pentru persoanele 
vizate de munca forțată. În principiu, cetățenii Uniunii 
Europene care sunt vizați de munca forțată au dreptul 
la servicii care să le asigure existența conform SGB II.

Pentru depunerea unei cereri la Jobcenter, este de 
obicei necesară o adeverință de la poliție, vamă sau 
parchet, care să confirme suspiciunea de exploatare 
prin muncă/muncă forțată/trafic de persoane. Centrul 
de consiliere specializat îl ajută pe Daniel să primească 
această adeverință.

https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/indikatorenliste/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/indikatorenliste/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/0_visual-language_broschuere_web/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/0_visual-language_broschuere_web/
https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/arbeitshilfen/0_visual-language_broschuere_web/
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3

Poliție/Vamă
Daniel se poate adresa direct autorității de urmărire 
penală, de exemplu, poliția sau vama. Este mai rezonabil 
să de contacteze înainteun centru specializat de consili-
ere pentru a obține informații cu privire la posibilitățile 
de colaborare cu autoritățile de urmărire penală com-
petente. Centrul de consiliere are, de regulă, o persoană 
de contact responsabilă la poliție sau la vamă care este 
familiarizată cu subiectul muncii forțate.

Daniel trebuie să fie conștient că toate persoanele 
care lucrează în Germania trebuie să anunțe autorită-
țile la timp și – dacă primesc salariu – trebuie să plă-
tească impozit și contribuții de asigurări sociale. Daniel 
nu a fost înregistrat pentru asigurarea socială și nu au 
fost plătite nici impozite și nici contribuții de asigurări 
speciale pentru el. Acest lucru este ilegal în Germania.

Riscul de a fi pedepsit pentru un astfel de comporta-
ment este foarte redus pentru Daniel. Dacă o victimă a 
traficului de persoane raportează o infracțiune pe care 
a comis-o, procurorul poate omite urmărirea penală. 
Numai în cazul unor infracțiuni deosebit de grave, 
procuratura trebuie să ia măsuri și împotriva victimei. 
Dacă s-a comis doar o infracțiune administrativă, este 
la latitudinea autorității competente dacă acțiunea este 
urmărită penal sau se impune o amendă. 

Chiar dacă Daniel, ca potențială victimă a traficului de 
persoane, nu este, în general, obligat să coopereze cu 
poliția sau cu vama, acest lucru îi oferă mai multe avan-
taje decât dezavantaje. În plus, contribuie la faptul că 
infractorii vor fi tratați cu toată severitatea legii.

4

Angajator
Daniel a lucrat și are dreptul la salariu. Un centrul de 
consiliere în dreptul muncii îl poate susține pe Daniel să 
își primească salariul pentru munca sa. Acesta ar contacta 
angajatorul și l-ar susține pe Daniel în căutarea unui 
avocat, dacă trebuie să se prezinte în fața Tribunalului 
pentru litigii de muncă. Pașii exacți au fost descriși în 
capitolul 2: Neplata salariului.

5

Tribunal: Procedură 
penală/procedură de 
adeziune 
Un centru de consiliere specializat în munca forțată 
îi poate explica lui Daniel ce opțiuni de negociere și 
posibilități de susținere are, dacă se ajunge la o proce-
dură penală împotriva angajatorului. Îl poate susține 
în găsirea unui avocat adecvat. Poate verifica dacă are 
dreptul să fie despăgubit pentru daunele materiale 
sau imateriale.

capitolul 2: Neplata salariului.
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Șederea membrilor 
familiei

Studiu de caz 
Alba provine din Spania. Ea este de două luni în Germania și are un con-
tract cu jumătate de normă. Câștigă 600 Euro lunar. Soțul ei, care a rămas 
în Spania, are cetățenie columbiană și permis de ședere permanentă în 
Spania. Alba vrea ca el să vină la ea în Germania și să își construiască o 
viață nouă aici. Soțul Albei a primit deja o ofertă de muncă din Germania. 
Angajatorul vrea să îl angajeze imediat și îl întreabă acum de permisul de 
ședere și de permisul de muncă. Alba a sunat la Autoritatea Competentă 
pentru Străini de la nivel local. Acolo i s-a spus că ea are nevoie de un venit 
suficient și o locuință mare pentru ca soțul ei să poată veni în Germania. 
Documentele pentru permisul de ședere trebuie solicitate din Spania. 
Angajatorul care dorește să îl angajeze pe soț face presiune: Dacă soțul 
tău nu vine la muncă în săptămânile următoare, va trebui să angajez pe 
altcineva. Alba este suprasolicitată și se gândește dacă soțul ei nu ar trebui 
să înceapă să muncească fără acte.
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Șederea membrilor familiei

1

Centrul de consiliere 
referitor la dreptul de 
ședere
Alba, ca cetățean al Uniunii Europene cu drept de liberă 
circulație, are aceleași drepturi ca un cetățean german. 
Printre acestea se numără și dreptul de a locui împreună 
cu familia.

Pentru a primi informații mai exacte și de încredere 
referitoare la statutul ei, Alba poate contacta centrul de 
consiliere care îi oferă consultanță cu privire la dreptul 
de ședere. Consilierea este gratuită. Pentru a primi o ofertă 
de consiliere în apropiere, Alba se informează de aici:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Dacă soțul Albei se mută, el are, ca aparținător al familiei 
unui cetățean european, aceleași drepturi ca și soția 
sa: Are drept de ședere și de muncă în Germania fără a 
avea nevoie de un alt permis. Contrar informațiilor de 
la Autoritatea Competentă pentru Străini, venitul Albei, 
precum și dimensiunea locuinței Albei nu joacă niciun rol.

Aparținătorii familiei, persoane cu drept de liberă circu-
lație, care nu sunt cetățeni europeni, primesc la cerere 
o adeverință cu privire la dreptul de ședere (card de 
ședere). Soțul Albei poate începe lucrul înainte de a 
i se elibera cardul de ședere. Dreptul la muncă reiese 
deja din lege și cardul de ședere are doar un caracter 
„declarativ”, certifică doar dreptul de ședere existent. 
Soțul Albei nu trebuie să se teamă de nimic și trebuie 
să solicite un contract individual de muncă.

2

Intrare
Deoarece soțul Albei are un permis de ședere permanent 
din Spania nu are nevoie de viză pentru călătoria în 
Germania. Este suficient un pașaport valabil.

Dacă nu ar avea documentul de ședere, ar trebui să 
prezinte înainte de intrare o viză de intrare. Ce s-ar 
întâmpla dacă ar apărea la graniță fără viza de intrare? 
În acest caz, viza de intrare ar putea fi emisă de auto-
ritățile vamale, dacă se poate dovedi că este căsătorit 
cu un cetățean al Uniunii Europene care se află deja 
în Germania. Dovada pe care trebuie să o prezinte este 
certificatul de căsătorie care este emis într-o țară euro-
peană sau a fost recunoscut și legalizat.

3

Serviciul de  Evidență 
a Persoanelor 
(Einwohnermeldeamt)
În principiu, soțul Albei are obligația de a-și înregistra 
domiciliul la Direcția de Evidență a Populației în termen 
de două săptămâni mutarea în locuința nouă. Dacă soțul 
ei și-a păstrat adresa din Spania , acest termen începe în 
trei luni după ce s-a mutat în locuința din Germania.

Dificultățile de înregistrare a domiciliului nu îi influ-
ențează posibilitatea de a-și începe munca (vezi aiciîn 
capitolul 1: Munca fără adresa de înregistrare).

4

Casa de asigurări de 
sănătate
Dacă soțul Albei începe imediat munca, el este asigurat 
medical de către angajator. El trebuie să comunice 
angajatorului la ce casă de asigurări de sănătate vrea să 
fie asigurat.

Dacă nu începe imediat munca, trebuie să fie trecut pe 
asigurarea de familie de către Alba pentru a evita șede-
rea în Germania fără asigurare de sănătate.

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche
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5

Autoritatea  Competentă 
pentru Străini 
(Ausländerbehörde)
Pentru a primi cardul de ședere, soțul Albei trebuie să 
se adreseze Autorității Competente pentru Străini.

Pentru Autoritatea Competentă pentru Străini, Alba 
și soțul ei au nevoie de certificatul de căsătorie. Alba 
va trebui să își demonstreze dreptul la libera circulație. 
Poate face acest lucru sub forma unei adeverințe scrise 
de la angajator. Autoritatea Competentă pentru Străini 
emite cardul de ședere pentru soțul Albei. Acesta are o 
valabilitate de 5 ani.

 Exemplul unui card de ședere UE se regăsește 
atașat în anexa XVIII de la pagina 130.

Emiterea acestui card de ședere poate dura mai multe 
luni. În acest timp poate fi dificil pentru soțul Albei să 
își dovedească drepturile (de ex. să obțină un loc de 
muncă).

De aceea, imediat după sosire și după înregistrarea la 
Serviciul de Evidență a Persoanelor trebuie să meargă 
la Autoritatea Competentă pentru Străini. De acolo pri-
mește imediat o adeverință care certifică cererea depusă 
pentru cardul de ședere. Adeverința specifică și că soțul 
Albei are dreptul de a munci. El poate prezenta această 
adeverință angajatorului.

6

Oficiul pentru  Egalitatea 
de Tratament a 
Lucrătorilor din UE 
( Gleichbehandlungsstelle 
EU-Arbeitnehmer (EU-GS))
Dacă Alba și soțul ei au dificultăți în rezolvarea forma-
lităților referitoare la punerea în aplicare a drepturilor 
lor pot obține informații de pe pagina Oficiul pentru 
Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor (EU-GS) din UE 
în limba lor și pot căuta un centrul de consiliere potrivit 
în apropierea lor:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Oficiul pentru Egalitatea de Tratament (EU-GS) are 
sarcina de a susține angajații din UE, de a le îndeplini 
drepturile la libera circulație a lucrătorilor în Germania. 
În cadrul serviciilor lor, acesta le oferă angajaților din UE 
și familiilor acestora asistență juridică și/sau specială 
prin consiliere și îndrumare.

Procesul poate fi înregistrat prin următorul formular 
online:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-de/fachleute/beratungsanfrage

7

SOLVIT
Alba și soțul ei pot avea dificultăți cu autoritatea (de ex. 
Autoritatea Competentă pentru Străini sau cu Casa 
de asigurări de sănătate) sau/și se simt discriminați . În 
acest caz se pot adresa prin formularul următor către 
SOLVIT:

 https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-
complaint-form/home?languageCode=de&origin
=solvit-web

SOLVIT este o rețea europeană de centre de consiliere 
naționale a cărei sarcină este de a rezolva problemele de 
peste granițe din interiorul UE cu autoritățile cât mai 
rapid (în termen de zece săptămâni).

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/fachleute/beratungsanfrage
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/fachleute/beratungsanfrage
https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=de&origin=solvit-web
https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=de&origin=solvit-web
https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=de&origin=solvit-web
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Recunoașterea 
diplomelor din 
străinătate

Studiu de caz 
Beata este asistentă medicală calificată. După 14 ani de experiență 
într-un spital din Polonia a devenit șomeră și s-a decis să vină în Germania 
pentru a lucra ca îngrijitoare la domiciliu. Credea că aceasta ar fi cea mai 
bună opțiune, deoarece chiar și fără cunoștințe de limba germană și o 
diplomă germană, există multe oferte în Germania pentru persoanele care 
sunt dispuse să îngrijească persoane în vârstă la domiciliu.

Beata a găsit de lucru la o familie printr-o firmă de plasare a îngrijitorilor. 
Ea îngrijește o femeie în vârstă care suferă de multe boli. Pregătește și 
servește mesele, îi ține companie și o ajută la îmbrăcat. Pentru această 
muncă primește aprox. 1.600 € brut pe lună. Beata s-ar întoarce la locul ei 
de muncă anterior. 

Pe de o parte se simte prost, deoarece lucrează sub nivelul de calificare 
absolvit, pe de altă parte știe că ar putea câștiga mai mult ca asistent medical.
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Recunoașterea diplomelor din străinătate

1

Consiliere pentru 
recunoaștere
Pentru a putea obține mai multe informații despre posi-
bilitățile pe care Beata le are pentru a presta meseria 
pe care a învățat-o, ea caută multe centre de consiliere 
care ar putea-o consilia cu privire la recunoașterea 
calificărilor ei.

Centrele de consiliere ale programului de sprijin 
„Integrare prin calificare (IQ)” oferă informații despre 
condițiile exercitării profesiei în Germania și procedura 
de recunoaștere. Consilierea este gratuită și poate fi 
realizată în mai multe limbi. Beata poate găsi adresele 
centrelor de consiliere locale pe următoarea pagină:

 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/index.php

Beata poate contacta, de asemenea, Camera de Comerț 
germano-poloneză care implementează proiectul Pro 
Recognition. Pro Recognition oferă consiliere gratuită 
pe tema recunoașterii calificărilor profesionale în nume-
roase limbi UE. Pe lângă Polonia, la acest proiect participă 
și Italia. Datele de contact sunt:

• pentru Polonia: https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/
uznawanie-kwalifikacji/

• pentru Italia: https://www.ahk.de/wir-foerdern/
berufsanerkennung

Pe lângă acestea există mai multe organisme de 
consiliere pentru migranți care pot consilia pe tema 
„Recunoașterea calificărilor profesionale obținute în 
străinătate”. Beata poate găsi adresele în baza de date 
de la Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrăto-
rilor din UE:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Beate poate solicita o primă consiliere pentru recunoaș-
tere și prin hotline-ul „Munca și viața în Germania” dar 
doar în limba germană și în limba engleză. Linia hotline 
poate fi accesată de luni până vineri, între orele 9 și 15, 
la numărul: +49 30 1815-1111

Profesia Beatei de asistent medical este „reglementată” 
în Germania ceea ce înseamnă că este necesară o recu-
noaștere oficială pentru a o putea exercita.

În cazul Beatei, diploma ei este recunoscută automat 
în Germania datorită reglementărilor europene. Beata a 
primit diploma după data de 01.05.2004 (Data aderării 
la UE și a intrării în vigoare a reglementărilor UE pentru 
Polonia). Situația ei ar fi alta dacă ari fi primit diploma la 
o altă dată. În acest caz, diploma ar fi recunoscută auto-
mat, dacă ar putea să prezinte o adeverință de la autori-
tățile competente din Polonia care să ateste că profesia 
absolvită înainte de aderare corespunde standardelor 
europene minime.

Recunoașterea automată înseamnă că nu se mai dă un 
examen de calificare. Cu toate acestea, Beata trebuie să 
treacă prin procedura de recunoaștere.

Dacă Beata dorește să lucreze în Germania fără limitări, 
are nevoie de un permis de la stat. Cu acest permis ea 
poate fi asistent medical și își poate exercita profesia. 
După aceea, își poate desfășura și activitățile de asistent 
medical care se efectuează sub supravegherea medi-
cului, cum ar fi de ex. administrarea injecțiilor.

De aceea Beata trebuie să depună o cerere la organismul 
de recunoaștere competent cu privire la „Permisiunea 
de exercitare a profesiei de asistentmedical”. Organis-
mul de consiliere pentru recunoaștere îi pune Beatei la 
dispoziție adresa organismului de recunoaștere, precum 
și alte informații referitoare la posibilitățile de finanțare 
ale procesului.

Beata află că pentru exercitarea meseriei sunt necesare 
cunoștințe bune de limba germană.

https://www.netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelle-beratung-und-qualifizierung
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://ahk.pl/hr-bildung/berufsanerkennung
https://ahk.pl/hr-bildung/berufsanerkennung
https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/uznawanie-kwalifikacji/
https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/uznawanie-kwalifikacji/
https://www.ahk.de/wir-foerdern/berufsanerkennung
https://www.ahk.de/wir-foerdern/berufsanerkennung
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche
https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/ThemenHotlines/ArbeitenUndLeben/arbeitenundleben.html
https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen/nicht-akademisch/antrag_berufsbezeichnung.pdf
https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/berufe-im-gesundheitswesen/nicht-akademisch/antrag_berufsbezeichnung.pdf
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2

Organismul de 
recunoaștere
Beata poate afla organismele responsabile de recunoaș-
tere cu ajutorul următorului motor de căutare:

 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/beratungssuche.php

Beata află ce documente sunt necesare pentru cererea ei. 
Acestea pot fi diferite în funcție de fiecare land federal. 
De regulă, acestea sunt:

• Dovada identității (carte de identitate sau 
pașaport)

• CV tabelar

• Certificate de calificare și alte titluri oficiale de 
calificare, după caz

• Adeverințe referitoare la experiența profesională 
relevantă

• Adeverință medicală referitoare la starea de 
sănătate

• Cazier judiciar

• Dovada cunoștințelor de limba germană

• Adeverință actuală, potrivit căreia nu există nicio 
procedură penală

Documentele trebuie prezentate în original și cu tradu-
cere legalizată.

Beata ar putea solicita Cardul Profesional European ca 
asistent medical și dintr-un stat UE:

 https://europa.eu/youreurope/citizens/
work/professional-qualifications/
european-professional-card/index_de.htm

Dovada este un certificat electronic care poate fi impri-
mat ca document PDF. Cardul Profesional European 
simplifică procedura de recunoaștere profesională, dar 
nu o poate înlocui. Beata trebuie să solicite permisul 
pentru exercitarea profesiei în Germania. Cererea pentru 
Cardul Profesional European este necesară, în special, 
dacă Beata se decide să lucreze ca asistent medical și în 
alte țări UE în afara Germaniei.

3

Școala de limbi străine
Pentru a putea exercita profesia de asistent medical, 
Beata trebuie să demonstreze că are un nivel de limbă 
B2. Informații referitoare la cursurile de limbă și de 
integrare le poate obține de la Oficiul Federal pentru 
Migrație și Refugiați (BAMF):

 http://www.bamf.de/DE/Willkommen/
DeutschLernen/deutschlernen-node.html

Beata poate adresa întrebări referitoare la cursurile de 
limbă, de ex. unde și când are loc următorul curs sau 
care sunt costurile la BAMF din landul federal de care 
aparține și pe email:

• Pentru Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen- 
Anhalt, Thüringen: deufoe.berlin@bamf.bund.de

• Pentru Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
Saarland: deufoe.stuttgart@bamf.bund.de

• Pentru Bayern: deufoe.nuernberg@bamf.bund.de

• Pentru Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein: 
deufoe.hamburg@bamf.bund.de

• Pentru Hessen, Nordrhein-Westfalen: 
deufoe.koeln@bamf.bund.de

4

Posibilități de finanțare
Costurile pentru proces sunt diferite în funcție de fiecare 
land federal. Pe lângă costurile procedurii de recunoaș-
tere mai sunt și costurile pentru traducere și legalizare. 
Aceste costuri pot fi prea mari pentru Beata.

Beata lucrează și are un venit propriu. Ea și poate acoperi 
necesarul cu această sumă și nu depinde de prestațiile 
suplimentare de la Jobcenter. Cu toate acestea, nu are 
posibilitatea de a obține susținere financiară de la 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Beata poate fi eligibilă pentru o solicitare de subvenție 
pentru recunoaștere. Prin această subvenție se pot 
acoperi costurile pentru taxele și cheltuielile procedurii 
de recunoaștere, costurile pentru traducerile și legali-
zările diplomelor în valoare de max. 600 €. Condițiile 
de aplicare sunt, printre altele, o perioadă minimă de 
ședere în Germania de trei luni, precum și un venit anual 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/beratungssuche.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/beratungssuche.php
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_de.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_de.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_de.htm
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/deutschlernen-node.html
mailto:deufoe.berlin@bamf.bund.de
mailto:deufoe.stuttgart%40bamf.bund.de?subject=
mailto:deufoe.nuernberg@bamf.bund.de
mailto:deufoe.hamburg@bamf.bund.de
mailto:deufoe.koeln@bamf.bund.de
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de maximum 26.000 € (brut). Cererea trebuie transmisă 
următorului organism:

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH 
Mühlenstr. 34/36
09111 Chemnitz

 Formularul pentru cerere se găsește atașat în 
anexa XIX de la pagina 131.

Pentru completare poate oferi asistență orice centru IQ 
sau centru de consiliere pentru migranți.

În landurile federale Hamburg și Berlin există posibilități 
suplimentare de finanțare: „Fondul de ajutorare pentru 
recunoașterea profesională Berlin” și „Programul de 
burse Hamburg”.

Mai multe informații referitoare la „Fondul de ajutorare 
pentru recunoașterea profesională Berlin” pot fi 
obținute din biroul reprezentantului senatului din Berlin 
pentru integrare și migrație:

Willkommenszentrum Berlin
Potsdamer Straße 65
10785 Berlin

Telefon: (030) 9017-2326
Fax: (030) 9017-2320
haertefallfonds@intmig.berlin.de

și despre bursele din Hamburg de la Diaconia Hamburg:

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA)
Schauenburgerstraße 49
20095 Hamburg

Telefon: (040) 30620-396
zaa@diakonie-hamburg.de

https://www.berlin.de/lb/intmig/themen/ausbildung-und-arbeit/haertefallfonds-berufsanerkennung/
https://www.berlin.de/lb/intmig/themen/ausbildung-und-arbeit/haertefallfonds-berufsanerkennung/
https://www.hamburg.de/wirtschaft/anerkennung-abschluesse/
https://www.hamburg.de/wirtschaft/anerkennung-abschluesse/
mailto:haertefallfonds@intmig.berlin.de
mailto:zaa%40diakonie-hamburg.de?subject=
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Activitatea cu normă 
redusă

Centru de consiliere
Tribunalul pentru litigii de muncă
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței 
de Muncă
Autoritatea de Control Financiar al Muncii 
la Negru

1

2

3

4
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Activitatea cu normă 
redusă

Studiu de caz 
Jiří lucrează de un an drept ca consilier pentru clienți pentru o firmă de 
turism. Din cauza pandemiei a fost trecut, de la finalul lui martie, de către 
angajator la activitatea cu normă redusă. Dacă Jiří nu semnează contrac-
tul, ar fi concediat. Contractul nu era clar pentru Jiří: Era menționat că ar 
lucra între 0 și 40 de ore pe săptămână, dar nu era menționat cat timp ar 
lucra pentru activitatea cu normă redusă. Jiří a semnat contractul în ciuda 
acestor mențiuni la fel ca toți ceilalți colegi. Înurmătoarele luni Jiří a lucrat 
în mod diferit: Câteodată două ore pe zi, în alte zi trebuia să lucreze opt 
sau mai multe ore. În mai a avut o săptămână de concediu, între timp au 
fost și sărbători. Jiří a primit lunar în loc de 2.000 € doar 1.200 €. Jiří nu 
înțelege statul de plată: El nu înțelege contribuțiile de lângă rubrica de 
salariu pentru activitatea cu normă redusă, concediu și sărbători legale. 
După trei luni s-a întâmplat ceva la care Jiří nu se aștepta deloc: A primit 
rezilierea contractului. Motivul rezilierii este „din motive legate de com-
panie”. Jiří este foarte dezamăgit, deoarece crede că șeful lui nu și-a ținut 
promisiunea: Jiří ar fi trebuit să își păstreze locul de muncă. Jiří consideră 
concedierea nedreaptă și vrea să facă ceva în acest sens. El își dorește 
salariul integral și vrea să declare că șeful i-a plătit prea puțini bani. Dar 
unde să facă acest lucru? 
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1

Centru de consiliere
Jiří merge direct la un centru de consiliere pentru anga-
jați străini care a ajutat deja mulți prieteni în problemele 
cu angajatorii. Pe întreg teritoriul Germaniei există mai 
multe centre de consiliere:

Centre de consiliere specifice pentru dreptul muncii:

 https://www.bema.berlin/ro/

https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/
beratungsnetzwerk

https://www.faire-mobilitaet.de/ro/
beratungsstellen

Jiří poate găsi prezentarea tuturor centrelor de consiliere 
în funcție de tematică și de limbă pe:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-ro/cet%C4%83%C8%9Beni-ai-uniunii-
europene/c%C4%83utare-centre-de-consiliere

Consilierea este gratuită. Consilierii vorbesc mai multe 
limbi și îi pot verifica documentele de muncă ale lui 
Jiří dintr-o perspectivă juridică și îi pot propune soluții 
concrete de rezolvare.

La consiliere Jiří află mai multe despre activitatea cu 
normă redusă: Este o măsură care ar trebui să contribuie 
la evitarea concedierilor. Angajatorii care au o situație 
economică precară, cum ar fi de exemplu angajatorul lui 
Jiří din cauza restricțiilor cauzate de coronavirus, nu ar 
trebui să își concedieze imediat personalul. Ei ar trebui 
să reducă timpul de lucru. După îmbunătățirea situației 
economice, timpul de lucru poate fi crescut imediat.

Dacă un angajator dorește să introducă activitatea cu 
normă redusă, el are nevoie de acordul angajatorului. 
Acest acord este confirmat printr-un contract scris. 
Aceste contracte trebuie formulate în mod clar și 
explicit. Începutul și finalul activității cu normă redusă 
trebuie stabilite în mod explicit. Contractul pe care Jiří 
l-a semnat nu îndeplinește aceste condiții și s-ar putea 
să fie nul. Consecința ar fi că Jiří are dreptul la salariul 
complet pentru orele de muncă prestate. Acest lucru 
trebuie verificat din punct de vedere juridic de ex. de 
către un avocat de specialitate în litigii de muncă.

Pentru orele nelucrate angajații primesc 60 % din salariu 
(iar dacă au copii, 67 %). Acest salariu se numește salariu 
pentru activitatea cu normă redusă. Pentru acest lucru 
angajatorul primește o subvenție de la Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă. Angajatorul lui Jiří a 
anunțat Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 
la finalul lunii câte ore nu au fost lucrate. Aceste date 

trebuie să fie adevărate. În timpul concediului Jiří tre-
buia să își primească suma totală pentru banii de con-
cediu. Angajatorul lui Jiří trebuie să plătească și zilele de 
sărbătoare dar în cuantumul salariului pentru activitatea 
cu normă redusă.

Consilierii au constatat, în urma comparării listelor cu 
timpii de muncă și a statului de plată, că Jiří a primit 
prea puțini bani. Ei îl sfătuiesc pe Jiří să facă o plângere 
pentru salariile restante. Pașii exacți au fost descriși în 
capitolul 2: Neplata salariului.

Referitor la concedierea lui Jiří: În timpul activității cu 
normă redusă nu există, în principiu, nicio interdicție de 
a da un preaviz.

Dacă situația economică a angajatorului nu se îmbu-
nătățește în ciuda activității cu normă redusă și Jiří 
nu beneficiază de locul de muncă pe o durată lungă de 
timp, angajatorul lui Jiří poate rezilia contractul cu res-
pectarea anumitor condiții:

Jiří lucrează de peste șase luni în compania care are 
peste zece angajați. De aceea beneficiază de protecție 
împotriva concedierii. Tribunalul pentru litigii de muncă 
poate verifica dacă a fost motivată și socială concedierea 
de către angajator. Dacă Jiří dorește, poate depune o 
plângere împotriva concedierii la Tribunalul pentru litigii 
de muncă. Consilierii îl pot pregăti pe Jiří să facă o plân-
gere împotriva concedierii.

Odată cu rezilierea se încheie activitatea cu normă 
redusă. Angajatorul trebuie să îl plătească pe Jiří. Con-
form prezentării oficiale a Ministerul Federal German 
al Muncii și Afacerilor Sociale BMAS, Jiří are dreptul, 
începând cu ziua concedierii și până la expirarea terme-
nului de preaviz pentru încetarea contractului, la plata 
integrală a salariului, indiferent dacă a fost angajat cu 
normă întreagă sau nu. Jiří ar trebui să își solicite drep-
turile de muncă, așa cum este stipulat în contract, după 
concediere!

Jiří nu are niciun dezavantaj la primirea indemnizației 
de șomaj I (Arbeitslosengeld I), iar Indemnizație de 
șomaj este calculată ca și cum Jiří ar fi lucrat cu normă 
întreagă.

https://www.bema.berlin/ro/
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.arbeitundleben.de/arbeitsfelder/beratungsnetzwerk
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.faire-mobilitaet.de/ro/beratungsstellen
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cetățeni-ai-uniunii-europene/căutare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cetățeni-ai-uniunii-europene/căutare-centre-de-consiliere
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-ro/cetățeni-ai-uniunii-europene/căutare-centre-de-consiliere
https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html;jsessionid=F702DEA9988DC6E23D1D1A6E92A997A1.delivery1-replication
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2

Tribunalul pentru litigii 
de muncă (Arbeitsgericht)
Jiří poate transmite plângerea pe cale orală la Biroul de 
solicitare a ajutorului juridic al tribunalului competent 
pentru litigii de muncă. Competența tribunalului este în 
funcție de sediul angajatorului. Dacă Jiří a lucrat într-un 
loc diferit față de sediul angajatorului, poate depune 
plângerea și la acel Tribunal pentru litigii de muncă. 
Aceasta este alegerea lui. Jiří poate găsi online Tribunalul 
competent pentru litigii de muncă.

 https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis.
php

Jiří poate completa și formularul de plângere și îl poate 
trimite prin poștă sau prin fax Tribunalului pentru litigii 
de muncă. Formularele de acțiune juridică se regăsesc pe 
pagina web a multor tribunale pentru litigii de muncă.

 Jiří poate găsi un model de plângere pentru pro-
tecția împotriva concedierii atașat în anexa XX de 
la pagina 137.

La completarea formularului de plângere îl pot ajuta 
consilierii de la centrul de consiliere în dreptul muncii.

 Important! Jiří trebuie să depună plângerea la tri-
bunal în termen de trei săptămâni din ziua în care 
a primit concedierea în formă scrisă. După acest 
termen nu mai este posibilă depunerea plângerii.

Dacă Tribunalul pentru litigii de muncă constată că con-
cedierea a fost nejustificată din punct de vedere juridic 
au incorectă din punct de vedere social, Jiří își poate 
păstra locul de muncă.

3

Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
(Bundesagentur für Arbeit)
Deoarece consilierii au constatat discrepanțe între 
listele cu timpii de lucru și calculele salariale și astfel un 
abuz probabil de activitate cu normă redusă îl sfătuiesc 
pe Jiří să informeze Agenția pentru Ocuparea Forței de 
Muncă referitor la acest aspectși să prezinte alte dovezi 
cum ar fi listele cu timpii de lucru prestați. Cel mai bine 
pe email sau prin poștă. Jiří poate găsi datele de contact 
ale Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă online:

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/dienststellen

Deși acest lucru nu îl ajută pe Jiří să primească salariul 
integral, poate duce la pedepsirea angajatorului și poate 
descuraja un comportament similar pe tor. Dacă circum-
stanțele indică fraude, Agenția pentru Ocuparea Forței de 
Muncă va transmite informațiile procurorului. Anchetatorii 
inițiază o procedură penală dacă salariul pentru activitatea 
cu timp redus a fost acordat în mod incorect și astfel a 
fost comisă o infracțiune. Jiří, precum și colegii săi, se pot 
prezenta ca martori în cadrul procesului.

Dacă aceștia au lucrat mai multe ore decât cele men-
ționate, angajatorul va fi pedepsit cu amenda sau chiar cu 
închisoarea. Alte consecințe ar fi excluderea pe viitor de la 
licitațiile publice. Angajatorul nu mai este de încredere din 
punct de vedere juridic-comercial. În mod normal, pentru 
angajator există doar riscul de amendă. Dar sunt și excep-
ții în care angajații ar putea fi acuzați că au fost complici la 
infracțiuni. Acest lucru se întâmplă însă foarte rar.

4

Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la 
Negru (Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit - FKS)
În cazul lui Jiří, poate exista și o încălcare a Legii sala-
riului minim, care poate fi pedepsită ca o infracțiune 
administrativă cu o amendă de până la 500.000 €.

Jiří poate înainta cauza și la Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la Negru. Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la Negru (FKS) este o autoritate 
care controlează și verifică angajatorul, verifică dacă 
acesta depune în mod corect contribuțiile sociale pen-
tru angajați. Jiří poate găsi adresa Autorității de Control 
Financiar al Muncii la Negru (FKS) și pe următoarele 
pagini de internet. Acesta are nevoie de codul poștal al 
localității unde angajatorul își are sediul:

 http://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Jiří se poate înregistra singur la Autoritatea de Control 
Financiar al Muncii la Negru (FKS), poate depune o 
plângere și poate da o declarație. Dacă acest lucru nu 
este posibil, el poate transmite o comunicare și online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis.php
https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis.php
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
http://www.zoll.de/DE/Service/Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_FKS/kontakt_node.html
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Glosar
Index abrevieri
Index 
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Glosar
Accidentul de muncă
Acesta este un accident care se întâmplă în timpul 
muncii sau pe drumul către muncă (dus sau întors). 
Accidentul include evenimentele care acționează brusc 
din exterior asupra corpului și pot cauza răni.

Cont de bază
Acesta este un cont la bancă pe care fiecare persoană 
îl poate deschide chiar și persoanele fără adăpost sau 
fără adresă de înregistrare în Germania. Cu acest cont 
de bază se pot depune, plăti și transfera bani (chiar și 
debit direct sau ordin de plată). Se primește și un card 
EC cu care se poate plăti electronic.

Procedura de urgență în fața tribu-
nalului pentru litigii de muncă
Dacă situația trebuie să se rezolve rapid, angajații pot 
face o plângere în cadrul procedurii de urgență. Acest 
lucru este valabil și pentru plata salariului. Aceștia tre-
buie doar să demonstreze că sunt în mod obligatoriu 
dependenți de acest salariu.

ELSTAM
ELSTAM este abrevierea pentru Specificații Electronice de 
deducere a impozitului pe salariu. Salariul este calculat 
în mod electronic de către Administrația Financiară. 
Pentru acest lucru Administrația Financiare are nevoie 
de date cum ar fi clasa de impozitare, contribuții libere, 
apartenența religioasă. Acestea sunt date ELSTAM. Aceste 
informații se află pe fiecare stat de plată. Pot fi vizuali-
zate și online, vă înregistrați pe internet la www.elster.de 
(Administrația Financiară online).

Obligația de îngrijire a angajatorului
Angajatorul are obligația de îngrijire față de angajații săi: 
El poartă răspunderea pentru sănătatea și protecția 
intereselor angajaților. Trebuie să îi protejeze de hărțuire 
și are obligația de a le transmite informații importante.

Salariul garantat (salariul de bază)
Dacă angajații se prezintă la muncă, dar angajatorul 
spune că nu are de lucru pentru ei, aceasta se numește 
acceptare întârziată. Chiar și în acest caz angajații trebuie 
plătiți în continuare. Nu trebuie să lucreze ulterior pen-
tru acest perioade. Salariul care este primit pentru acest 
timp, se numește salariu garantat sau salariu de bază.

Răspunderea generală a companiei
Dacă angajatorul nu plătește salariul, angajații pot solicita 
plata salariului. Este stipulat în lege că la folosirea unui 
subcontractor, compania generală trebuie să asigure plata 
salariului, cel puțin a salariului minim.

Protecție juridică sindicală
Fiecare membru de sindicat primește susținere și ajutor în 
cazul problemelor juridice pentru toate aspectele legate de 
dreptul muncii și dreptul social. Dacă trebuie să meargă la 
tribunal, avocatul sindicatului îl poate reprezenta pe mem-
brul de sindicat. Pentru acest lucru nu se percepe nicio taxă.

Audierea de conciliere
Acesta este primul termen în Tribunalul pentru litigii 
de muncă. Înainte de negocierile orale, litigiul poate fi 
lămurit într-o audiere de conciliere. La audierea de con-
ciliere angajații și angajatorul încearcă să ajungă la un 
acord. Dacă litigiul se finalizează cu o audiere de con-
ciliere, trebuie să se facă compromisuri și să se renunțe 
parțial la drepturi, dar se face economie de timp și bani.

Bani în caz de insolvență
Dacă angajatorul are multe datorii și nu își mai poate 
plăti facturile, acesta este insolvent. În acest caz, Agenția 
pentru ocuparea Forței de Muncă plătește angajațilorla 
cerere, suma pentru salariul datorat – așa-numiții bani 
în caz de insolvență. Banii în caz de insolvență se plătesc 
pentru ultimele trei luni dinainte de insolvență. Banii în 
caz de insolvență se plătesc și dacă firma angajatorului 
este închisă definitiv.

Rezervarea dreptului de prestare 
servicii
Dacă angajații nu și-au mai primit salariu de mult timp, 
pot refuza munca. Cu toate acestea, ei trebuie să-i 
explice angajatorului că nu vor munci până nu vor fi plătiți. 
Acest lucru se numește rezervarea dreptului de prestare 
servicii. Angajații trebuie să fie plătiți și pentru acest timp 
deși nu vin la muncă.

Procedura de somație
Procedura de somație este o procedură juridică rapidă 
și simplă, care are ca scop punerea în aplicare a dreptu-
lui de plată a salariului. Nu are loc o negociere verbală. 
Procedura de somație se finalizează cu mandatul de 
executare. Mandatul de executare este ca o decizie.

http://www.elster.de
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Glosar

Obligația de înregistrare
Se prevede prin lege înregistrarea noului domiciliu la 
Serviciul de Evidență a Persoanelor și menționarea 
adresei. Pentru acest lucru trebuie prezentat și contractul 
de închiriere ca dovadă.

Publicare
Se poate întâmpla ca angajatorul să se fi mutat, ceea ce 
înseamnă că nu se știe unde locuiește acum. Scrisorile 
de la tribunal îi trebuie trimise pentru a avea un efect 
juridic. Dacă nu se cunoaște această adresă și nu se poate 
afla, scrisoarea se afișează în clădirea tribunalului. Acest 
lucru înlocuiește trimiterea prin poștă.

Asistență judiciară
Dacă cineva are puțini bani poate solicita asistență judi-
ciară. Acest lucru înseamnă că statul plătește avocatul. 
Asistența judiciară trebuie solicitată. Se solicită de la 
Tribunalul pentru litigii de muncă. Tribunalul pentru litigii 
de muncă verifică dacă există o șansă pentru câștigarea 
procesului. Dacă da, se poate obține asistența judiciară 
în anumite condiții.

Biroul de solicitare a ajutorului 
juridic al tribunalului pentru litigii 
de muncă.
 
Acesta este un birou al Tribunalului pentru litigii de 
muncă. Dacă cineva nu are avocat, poate prezenta con-
tractul individual de muncă și concedierea și i se poate 
explica ce poate solicita de la angajator. Angajații vor 
rezuma litigiul în scris. Aceștia nu pot calcula câți bani 
trebuie acordați și nu pot consilia legal. Drumul către 
birourile consiliere juridică și orele de deschidere pot fi 
găsite pe site-ul Tribunalului competent pentru litigii de 
muncă. Asistența oferită de Biroul de solicitare a ajuto-
rului juridic este gratuită.

Activități fals independente
Cineva s-a înregistrat ca persoană independentă și se 
numește oficial companie. În realitate, este angajat și 
nu este o companie. Acest lucru înseamnă că are doar 
un șef. Nu are nevoie de publicitate și nu caută comenzi 
suplimentare. Șeful stabilește de când până când tre-
buie să de lucreze, oferă uneltele necesare, plătește cu 
ora, controlează munca și spune cum trebuie făcută. 
Dacă există aceste condiții, atunci este vorba de o per-
soană fals independentă.

Contract colectiv de muncă
Pentru un contract este întotdeauna nevoie de două 
părți. În cazul unui contract colectiv de muncă, acestea 
sunt sindicatul și asociația angajatorilor. Statul nu este 
implicat. Contractul colectiv de muncă îmbunătățește 
condițiile de muncă. În contractul colectiv de muncă 
se stabilește câți bani primesc angajații. În contractul 
colectiv de muncă se reglementează și alte condiții de 
muncă, de exemplu, timpul de lucru, zilele de concediu sau 
primele de Crăciun. Deoarece prețurile cresc continuu 
(inflație) contractele colective se negociază constant.

Executarea silită
Dacă există o decizie a tribunalului, angajatorul trebuie să 
acționeze conform deciziei, de ex. să plătească salariul. 
Dacă angajatorul nu face acest lucru în mod voluntar, 
această decizie va fi transmisă executorului judecăto-
resc. El dispune executarea silită, mai precis, caută bani 
și alte obiecte la angajator cu care poate plăti datoriile 
angajatului.
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Index abrevieri
ALG         Arbeitslosengeld / Indemnizație de șomaj

AÜG         Arbeitnehmerüberlassungsgesetz / Legea privind ocuparea forței de muncă temporară

BAG         Bundesamt für Güterverkehr / Oficiul Federal pentru Transportul de Marfă

BAP         Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. / Asociația Patronală Federală a Furnizorilor de  
         Servicii de Personal

BEMA         Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit / Centrul Berlinez de Consiliere pentru     
                  Migrație și Muncă Echitabilă

BGB         Bürgerliches Gesetzbuch / Codul civil german

BMAS         Bundesministerium für Arbeit und Soziales / Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale

BMG         Bundesmeldegesetz / Legea federală privind înregistrarea

DEKRA         Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein / Asociația Germană pentru Inspecția Autovehiculelor

ELStAM         Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale / Specificații electronice de deducere a impozitului pe salariu

EStG         Einkommenssteuergesetz / Legea privind venitul

EU/UE         Europäische Union / Uniunea Europeană

EU-GS         Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer / Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE

FKS         Finanzkontrolle Schwarzarbeit / Autoritatea de Control Financiar al Muncii la Negru

GmbH         Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Societate cu răspundere limitată

iGZ         Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. / Asociația Agențiilor Germane de Muncă   
         Temporară

SGB         Sozialgesetzbuch / Codul social 

SOKA-BAU   Sozialkasse des Baugewerbes / Casa de asigurări sociale pentru industria construcțiilor
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Anexă documente
I. Cerere de semnare a unui contract pentru un cont de bază

II. Cerere procedură administrativă de refuz încheiere cont de bază

III. Cerere de acordare a adeverinței pentru deducerea impozitului pe salariu

IV. Formular acțiune directă Tribunalul pentru litigii de muncă

V. Formularul „Ordonanță de plată” pentru Tribunalul pentru litigii de muncă

VI. Cerere de asistență judiciară

VII. Cerere de acordare informații din registrul populației

VIII. Cerere de acordare informații din registrul comerțului

IX. Cerere de publicare în cazul unei adrese necunoscute a destinatarului

X. Cerere bani în caz de insolvență

XI. Cerere ajutor costuri de consiliere la tribunal

XII. Lista asociațiilor profesionale

XIII. Lista caselor de asigurare accidente

XIV. Formular notificare accident

XV. Exemplu: Cerere de acordare a indemnizației de boală în străinătate

XVI. Cerere de constatare a statutului de angajat de către Casa de Compensație a Casei Germane de Asigurări 
de Pensie

XVII. Radierea persoană independentă

XVIII. Exemplu: Card de ședere

XIX. Cerere de subvenție pentru recunoaștere

XX. Model protecție împotriva concedierii
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II. Cerere procedură administrativă de refuz încheiere cont de bază
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III. Cerere de acordare a adeverinței pentru deducerea impozitului pe salariu
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IV. Formular acțiune directă Tribunalul pentru litigii de muncă
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V. Formularul „Ordonanță de plată” pentru Tribunalul pentru litigii de muncă
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VI. Cerere de asistență judiciară
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VII. Cerere de acordare informații din registrul populației
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VIII. Cerere de acordare informații din registrul comerțului
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IX. Cerere de publicare în cazul unei adrese necunoscute a destinatarului
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X. Cerere bani în caz de insolvență
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XI. Cerere ajutor costuri de consiliere la tribunal
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XII. Lista asociațiilor profesionale
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XIII. Lista caselor de asigurare accidente
XIV. Liste der Unfallkassen  
 

Bundesweite Träger 

Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) 
Am 1. Januar 2015 haben die Unfallkasse des Bundes und die Eisenbahn-Unfallkasse zur 
neuen Unfallversicherung Bund und Bahn fusioniert.  
www.uv-bund-bahn.de  
Bereich Bund Bereich Bahn 
Weserstraße 47 
26382 Wilhelmshaven 
Postfach 180 
26380 Wilhelmshaven 
Tel.: 04421 407-4007 
Fax: 04421 407-4070 
E-Mail: info@uv-bund-bahn.de 

Salvador-Allende-Straße 9 
60487 Frankfurt 
Tel.: 069 47863-0 
Fax: 069 47863-2901 
E-Mail: info@uv-bund-bahn.de 

Fusion zum 01.01.2016: Aus der UK PT wird 
die BG Verkehr 

Zum 1. Januar 2016 haben die 
Berufsgenossenschaft für Transport und 
Verkehrswirtschaft und die Unfallkasse Post 
und Telekom fusioniert. Die neue 
Berufsgenossenschaft führt den Namen 
"Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik Telekommunikation". Das 
Service-Center wird weiterhin für alle Fragen 
der Sparte Post, Postbank, Telekom in der BG 
Verkehr zur Verfügung stehen.  
 
Europaplatz 2 
72072 Tübingen 
Tel.: 07071 933-0 
Fax: 07071 933-4398 
E-Mail: tuebingen@bg-verkehr.de 
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Baden-Württemberg 

Unfallkasse Baden-Württemberg 
Augsburger Straße 700 
70329 Stuttgart 
 
Postanschrift: 
70324 Stuttgart 
Tel.: 0711 9321-0 
Fax: 0711 9321-9500 
E-Mail: info@ukbw.de 
http://www.ukbw.de 

Bayern 

Kommunale Unfallversicherung Bayern 
(KUVB) & Bayerische Landesunfallkasse 
(Bayer.LUK) 
Ungererstraße 71 
80805 München 
 
Postanschrift: 
80791 München 
Tel.: 089 36093-0 
Fax: 089 36093-135 
E-Mail: post@kuvb.de 
E-Mail: post@bayerluk.de 
www.kuvb.de 

Berlin 

Unfallkasse Berlin 
Culemeyerstraße 2 
12277 Berlin-Marienfelde 
Tel.: 030 7624-0 
Fax: 030 7624-1109 
E-Mail: unfallkasse@unfallkasse-berlin.de 
http://www.unfallkasse-berlin.de 

Brandenburg 

Unfallkasse Brandenburg 
Müllroser Chaussee 75 
15236 Frankfurt (Oder) 
Postfach 1113 
15201 Frankfurt (Oder) 
Tel.: 0335 5216-0 
Fax: 0335 5216-222 
E-Mail: info@ukbb.de 
http://www.ukbb.de 

  
 
 

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg 
Müllroser Chaussee 75 
15236 Frankfurt (Oder) 
Postfach 1113 
15201 Frankfurt (Oder) 
Tel.: 0335 5216-0 
Fax: 0335 5216-222 
E-Mail: info@ukbb.de 
http://www.ukbb.de 

Bremen 

Unfallkasse Freie Hansestadt Bremen 
Konsul-Smidt-Straße 76 a 
28217 Bremen 
Tel.: 0421 35012-0 
Fax: 0421 35012-14 
E-Mail: office@ukbremen.de 
http://www.ukbremen.de  

Hamburg 

Unfallkasse Nord 
Standort Hamburg: 
Spohrstraße 2 
22083 Hamburg 
Tel.: 040 27153-0 
Fax: 040 27153-1000 
E-Mail: ukn@uk-nord.de 
 http://www.uk-nord.de/  

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord 
Mönckebergstraße 5 
20095 Hamburg 
Tel.: 040 253280 - 66 
Fax: 040 253280 - 73 
E-Mail: info@hfuk-nord.de 
http://www.hfuk-nord.de 

Hessen 

Unfallkasse Hessen 
Leonardo-da-Vinci-Allee 20 
60486 Frankfurt am Main 
Postfach 101042 
60010 Frankfurt 
Tel.: 069 29972-440 (Servicetelefon 7:30 - 
18:00 Uhr) 
Fax: 069 29972-133 
E-Mail: ukh@ukh.de 
http://www.unfallkasse-hessen.de 
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Mecklenburg-Vorpommern 

Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern 
Wismarsche Straße 199 
19053 Schwerin 
Postfach 110232 
19002 Schwerin 
Tel.: 0385 5181-0 
Fax: 0385 5181-111 
E-Mail: postfach@uk-mv.de 
http://www.uk-mv.de 

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord 
Bertha-von-Suttner-Straße 5 
19061 Schwerin 
Tel.: 0385 3031-700 
Fax: 0385 3031-706 
E-Mail: info@hfuk-nord.de 
http://www.hfuk-nord.de 

Niedersachsen 

Braunschweigischer Gemeinde-
Unfallversicherungsverband 
Berliner Platz 1 C (Ring-Center) 
38102 Braunschweig 
Postfach 1542 
38005 Braunschweig 
Tel.: 0531 27374-0 
Fax: 0531 27374-30 
E-Mail: info@bs-guv.de 
http://www.bs-guv.de 

Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
Hannover 
Am Mittelfelde 169 
30519 Hannover 
Postfach 810361 
30503 Hannover 
Tel.: 0511 8707-0 
Fax: 0511 8707-188 
E-Mail: info@guvh.de 
http://www.guvh.de 

Landesunfallkasse Niedersachsen 
Am Mittelfelde 169 
30519 Hannover 
Postfach 810361 
30503 Hannover 
Tel.: 0511 8707-0 
Fax: 0511 8707-188 
E-Mail: info@lukn.de 
http://www.lukn.de 

Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
Oldenburg 
Gartenstraße 9 
26122 Oldenburg 
Postfach 2761 
26017 Oldenburg 
Tel.: 0441 779090 
Fax: 0441 779095-0 
E-Mail: info@guv-oldenburg.de 
http://www.guv-oldenburg.de 

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen 
Bertastraße 5 
30159 Hannover 
Tel.: 0511 9895-555 
Fax: 0511 9895-433 
E-Mail: info@fuk.de 
http://www.fuk.de 

Nordrhein-Westfalen 

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
Moskauer Straße 18  
40227 Düsseldorf 
Tel.: 0211 9024-0 
Fax: 0211 9024-180 
E-Mail: info@unfallkasse-nrw.de 
http://www.unfallkasse-nrw.de 

Rheinland-Pfalz 

Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
Orensteinstraße 10 
56626 Andernach 
 
Postanschrift: 
56624 Andernach 
Tel.: 02632 960-0 
Fax: 02632 960-100 
E-Mail: info@ukrlp.de 
http://www.ukrlp.de  
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Saarland 

Unfallkasse Saarland 
Beethovenstraße 41 
66125 Saarbrücken 
Postfach 200280 
66043 Saarbrücken 
Tel.: 06897 9733-0 
Fax: 06897 9733-37 
E-Mail: poststelle@uks.de 
http://www.uks.de 

Sachsen 

Unfallkasse Sachsen 
Rosa-Luxemburg-Straße 17a 
01662 Meißen 
Postfach 42 
01651 Meißen 
Tel.: 03521 724-0 
Fax: 03521 724-222 
E-Mail: sekretariat@unfallkassesachsen.com 
http://www.unfallkassesachsen.de  

Sachsen-Anhalt 

Unfallkasse Sachsen-Anhalt 
Käsperstraße 31 
39261 Zerbst/Anhalt 
Tel.: 03923 751-0 
Fax: 03923 751-333 
E-Mail: info@ukst.de 
http://www.ukst.de 

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte 
Geschäftsstelle Magdeburg 
Carl-Miller-Straße 7 
39112 Magdeburg 
Tel.: 0391 6224873 und 0391 54459-0 
Fax: 0391 54459-22 
E-Mail: sachsen-anhalt@fuk-mitte.de 
www.fuk-mitte.de 

Schleswig-Holstein 

Unfallkasse Nord 
Seekoppelweg 5 a 
24113 Kiel 
Tel.: 0431 6407-0 
Fax: 0431 6407-250 
E-Mail: ukn@uk-nord.de 
http://www.uk-nord.de/ 

Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord 
Hopfenstraße 2d 
24114 Kiel 
Tel.: 0431 990748-0 
Fax: 0431 990748-50 
E-Mail: info@hfuk-nord.de 
http://www.hfuk-nord.de 

Thüringen 

Unfallkasse Thüringen 
Humboldtstraße 111 
99867 Gotha 
Postfach 100302 
99853 Gotha 
Tel.: 03621 777-0 
Fax: 03621 777-111 
E-Mail: info@ukt.de 
http://www.ukt.de 

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte 
Geschäftsstelle Thüringen 
Magdeburger Allee 4 
99086 Erfurt 
Tel.: 0361 5518-201 
Fax: 0361 5518-221 
E-Mail: thueringen@fuk-mitte.de 
http://www.fuk-mitte.de 
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XIV. Formular notificare accident
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XV. Exemplu: Cerere de acordare a indemnizației de boală în străinătate

Berlin, den 15. Juli 2019
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XVI. Cerere de constatare a statutului de angajat de către Casa de Compensație a Casei Germane de Asigurări de Pensie
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XVII. Radierea persoană independentă
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XVIII. Exemplu: Card de ședere



131

XIX. Cerere de subvenție pentru recunoaștere
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XX. Model protecție împotriva concedierii
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