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Centru de Consiliere Saarland
pentru muncitorii din Europa
Centrală și de Est
Va sfătuim gratuit în germană,
bulgară,română și maghiară!

Stand: 5/2021

Centrul de consiliere Saarland
pentru muncitorii din Europa Centrală și de Est

Drepturile dumneavoastră de
muncă în Saarland
Sunteți salariat/ă sau fără loc de muncă, veniți din Europa
de Est, trăiți în Saarland şi/sau lucrați acolo? Aveți îndoieli,
că sunteți plătit corect? Vreți să știți ce drepturi aveți?
Iată o sinteză privind unele informații importante:
Salariul minim pe economie
Salariul minim pe economie brut pe oră în Germania se
situează:
• De la 1 ianuarie 2021: 9,50 euro
• începând cu 1 iulie 2021: 9,60 euro
• începând cu 1 ianuarie 2022: 9,82 euro
Pentru anumite sectoare există salarii minime speciale, pe
care le puteți întreba la centru de consiliere.
Contractul și condițiile de muncă
Dacă nu aveți încă un contract de muncă, cel târziu la o
lună de la începerea raportului de muncă, dvs. trebuie, să
primiți în scris de la angajator condițiile esențiale de muncă.
Fluturașul de salariu
La plata salariului lunar angajatorul este obligat, să vă elibereze un fluturaş de salariu privind calculul salariului lunar,
dacă există modificări față de ultima calculare.
Timpul de lucru
Numărul maxim de ore lucrate pe săptămână este limitat de
lege la o medie de 48 de ore.
Odihna zilnică
La sfârşitul zilei de muncă aveti dreptul la cel puțin 11 ore
de odihnă.
Dreptul la concediu de odihnă
Fiecare angajat are dreptul la un concediu anual de odihnă
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de cel puțin 4 săptămâni. Cel ce lucrează de exemplu 6
zile pe saptămână, are dreptul la 24 de zile, iar cel care
lucrează 5 zile pe săptămână are dreptul la 20 de zile de
concediu anual de odihnă.
În caz de boală
În caz de boală, informați-vă imediat angajatorul și puneți-i
la dispozitie de urgență concediul de boală în original. Angajatorul dumneavoastră vă plătește salariul în continuare
(timp de șase săptămâni).
Concedierea
Concedierea trebuie să fie redactată în scris. Concedierea
nu trebuie să o semnați. În general este bine, să nu semnați
nimic, ce nu înțelegeți! Durata legală de notificare în perioada de probă (dacă este convenită prin contract) este de 2
săptămâni. Ulterior sau dacă nu s-a convenit o perioadă de
probă, perioada de preaviz se mărește la 4 săptămâni până
la data de 15 sau la sfârșitul unei luni.
Va sfătuim!
Centrul de Consiliere Saarland de la Camera de muncă
saarlandeză vă oferă consultanță gratuită. Vorbim germană,
română, bulgară şi maghiară.
Programare!
+49 681 4005-361 (lb. română & lb. maghiară)
+49 681 4005-362 (lb. bulgară)
+49 681 4005-366 (lb.germană)
wanderarbeit@arbeitskammer.de
Suntem disponibili pentru dumneavoastră de la ora 9 până
la 16 (vinerea până la ora 15). Puteți rezerva o programare
și în afara programului. Dacă biroul nu este ocupat, lăsați
mesaj pe robot cu numărul dvs. și vă vom resuna. Oferim
consiliere şi prin biroul nostru mobil deplasându-ne la firma
dvs. şi sfătuindu-vă la fața locului.

Programare
Centrul de consiliere Saarland pentru muncitorii
din Europa Centrală și de Est
Coordonator de proiect:
Egbert Ulrich
Tel. 0681 4005-310
Fax 0681 4005-360
wanderarbeit@arbeitskammer.de
Consiliere:
Madalina-Cristina Dudaș (lb. românâ & lb.maghiară)
Tel. 0681 4005-361
wanderarbeit@arbeitskammer.de
Ekaterina Yacheva (lb. bulgară)
Tel. 0681 4005-362
wanderarbeit@arbeitskammer.de
Heinrich Weber (lb.germană)
Tel. 0681 4005-366
wanderarbeit@arbeitskammer.de
Ne găsiți:
Saarländische Beratungsstelle
für Wanderarbeit und mobile Beschäftigte
din cadrul
Arbeitskammer des Saarlandes
Trierer Straße 16-20, Etajul 3
66111 Saarbrücken
Centrul de consiliere este finanțat de Ministerul saarlandez
al Economiei, Muncii, Energiei și Transportului.
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