Salariul si venitul
1)

Angajatorii sunt obligați să vă plătească salariul regulat.

Verificați în ziua plății fluturașul de salariu ca și primirea plății în contul bancar.
Trebuie să apare orele muncite spre deosebire de zilele de concediu, schimburi fără
muncă, sărbători, concediu medical, zile libere plătite și altele.

2)

In cazul zilelor libere stabilite pe termen scurt, ca urmare crizei de coronavirus,
angajatorii sunt obligați să vă plătească în continuare salariul stabilit.

In contractul de muncă scrie timpul de muncă stabilit contractual. Comparați orele de
muncă din contract cu orele pe fluturașul de salariu. Aveți drept la plătirea orelor stabilite
în contract ca și la cele lucrate suplimentar.

3)

Daca angajatorii au impus șomajul tehnic primiți salariul regulat în continuare,
însă nu în întregime.

La șomajul tehnic se lucrează mai puțin și salariul se reduce în consecință. Angajatorii nu
au voie să impune șomajul tehnic pur și simplu ci dvs. trebuie să cadeți deacord.
Firma poate să depune o cerere pentru șomajul tehnic la Agenția de ocupare a forței de
muncă (Arbeitsagentur).
In cazul de șomajul tehnic sunt valabile regulamentele actuale, contracte colective și
acordurile de companie. Verficați de înainte temeinic. S-ar putea să fie în avantajul dvs.
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Surse:
Informații generale despre
drepturile muncii și coronavirus
de la BMAS

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDFMeldungen/2020/corona-faqsrum.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Informații de la agenția pentru
ocuparea forței de muncă
(Arbeitsagentur). privind
îndemnizațiile pentru șomajul
tehnic (germană)

https://www.arbeitsagentur.de/finanziellehilfen/kurzarbeitergeld-arbeitnehmer

Tabel privind mărimea
îndemnizațiilor pentru șomajul
tehnic (germană)

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug0502016_ba014803.pdf

contacte:

Anne Hafenstein (Deutsch, Englisch/English, Russisch/ Pусский)
+49 159 01 83 09 03

Hendrik Lackus (Rumänisch/ Română)
+49 159 01 38 098 99

Elitsa Kirova (Bulgarisch/Bulgarski, Serbo-Kroatisch/ Srpskohrvatski)
+49 159 01 38 5701

Gabriela Ruszala (Polnisch/ Polski)
+49 159 01 38 11 10

Pauline Lendrich (Deutsch, English/Englisch, Arabisch)
+49 159 01 38 09 06

Dzhemile Umerova (Englisch/English, Russisch/Pусский, Ukrainisch/Український)
+49 159 01 38 09 05

Das Projekt BemA wird gefördert durch:

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen
Sozialfonds gefördert.
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