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Data de azi

Stimate doamne şi stimaţi domni, 

Având în vedere numărul mare de solicitări, nu putem acorda programări decât după înregistrare prealabilă.

În acest scop vă rugăm să completaţi prezentul formular.

Nume: Prenume:

Adresa de contact în Schleswig-Holstein:     

Telefon:  

E-mail:  

Vă rugăm să descrieţi pe scurt natura problemei dvs.

ATENŢIE: În cazul unei concedieri poate fi importantă respectarea anumitor termene.  

Data şi forma concedierii: orală scrisă
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Expedierea formularului către Beratungsstelle Arbeitnehmerfreizügigkeit 
(Organismul de consiliere pentru libera circulație a lucrătorilor)

Beratungsstelle Arbeitnehmerfreizügigkeit Schleswig-Holstein (Organismul de consiliere pentru libera circulație a lucrătorilor)

Legienstraße 22
24103 Kiel

Telefon: 04315195-1670
E-Mail: gutearbeit@sh.arbeitundleben.de
Web: www.sh.arbeitundleben.de

Suplimentar, vă rugăm să bifaţi temele pe care aţi vrea să le discutaţi cu noi la întâlnirea de consiliere:

A. Contractul de muncă

 Am nevoie de informaţii generale privind munca în 
Germania (contract de muncă, activitate comercială, 
mini-job, asigurare socială, impozite)

 Concediere/demisie

 Nu mi-am primit salariul

 Am întrebări privind contractul meu de muncă

 Am întrebări privind plata şi salariul minim

 Muncă în acord

 Am întrebări privind ajutorul de şomaj 
(Arbeitslosengeld I)

 Nu beneficiez de pauze şi de repaus

 Lucrez mai mult decât opt ore zilnic

 Aş vrea să lămuresc la ce concediu am dreptul

 Nu mi-au fost plătiţi banii de concediu

 Angajatorul nu îmi dă documentele de muncă 
(contractul de muncă, decontul salariului)

 Angajatorul nu m-a înregistrat la asigurările sociale

 Am probleme cu Administraţia Financiară/cu impozitul

 Am probleme cu asigurarea medicală

 Am probleme cu banii de concediu medical

 Am avut un accident de muncă

 Am întrebări privind protecţia mamelor (protecţia muncii 
şi protecţia împotriva concedierii pe perioada sarcinii)

 Am nevoie de ajutor într-o procedură judiciară 
împotriva angajatorului

 Altele – vă rugăm să specificaţi pe prima pagină

B. Activitate/ocupaţie independentă

 Înregistrarea pentru exercitarea unei activităţi comerciale 
(înregistrare la oficiul de control al activităţilor 
comerciale şi la Administraţia Financiară)

 Probleme cu numărul fiscal

 Probleme cu documentaţia în baza căreia se exercită 
activitatea comercială 
(confirmarea comenzii, contract de antrepriză, factură)

 Nu mi-a fost plătită factura

 Probleme cu impozitul

 Asigurare de sănătate

 Asigurare împotriva accidentelor şi accident în timpul 
programului de lucru

 Asigurare de pensii

 Ajutoare sociale de la „Jobcenter“ (Casa de Ajutor de 
Şomaj)

 Altele – vă rugăm să specificaţi pe prima pagină
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