ARBEITS- UND
SOZIALRECHTSINFO
beraten.bilden.forschen.

Centru de Consiliere Saarland
pentru muncitorii din Europa
Centrală și de Est
Va sfătuim gratuit în română și bulgară!
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Centru de consiliere pentru muncitorii
din Europa Centrală și dе Est

Drepturile tale in Saarland
Sunteți salariat/ă sau fără loc de muncă, veniți din Europa
de Est sau sunteți angajat în Saarland? Aveți îndoieli cu
privire la munca plătită? Vreți sa știți ce drepturi aveți?
Mai jos aveți câteva informații importante:
Minimul pe economie
Minimul pe economie în Germania este de 8,84 pe ora
(pentru cateva sectoare este diferit-vedeți tabelul)
Contractul și condițiile de muncă
Dacă nu aveți încă un contract de muncă, cel târziu 4
săptămâni de la începerea raportului de muncă trebuie sa
aveți în scris condițiile esențiale de muncă.
Stat de plată
Angajatorul este obligat să vă elibereze un extras de cont în
scris pentru fiecare plată lunară, dacă există modificări.
Timpul de lucru
Numărul maxim de ore lucrate pe săptămână este limitat de
lege la o medie de 48 de ore.
Odihna
După sfârșitul zilei de lucru, aveți dreptul la cel puțin unsprezece ore de odihnă.
Dreptul la concediu
Orcine lucrează 6 zile pe saptămână are dreptul legal la 24
de zile platite de concediu pe an.
Concediu de boală
Daca v-ați îmbolnăvit, angajatorul vă plătește salariul integral timp de 6 saptămâni.
Rezilierea contractului/Concedierea
Concedierea trebuie urmată întotdeauna sub formă scrisă.
Dacă angajarea a durat șase luni, perioada de preaviz a
angajatorului este de patru săptămâni.
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Minimul pe economie pe sectoare in Saarland pe ora-Brutto

Construcții

Ajutor
Calificat

11,75
14,95

Curățenie

interior și Curatenie de intretinere
Sticlă și Fassade

10,30

Personal îngrijire bolnavi
Leasing de personal (muncitori temporari)
Schelă

13,55
10,55
9,49
11,35

Transport și Logistică
Agricultură

8,84

Industria prelucrării cărnii

9,00

Gastronomie

8,84

Constructori de acoperișuri Ajutor
Calificat

12,20
12,90

Electricieni (Montaj)

10,95

Indicații: Minimul pe economie se poate modifica pe parcusul anului.
Va sfătuim!
Centru de Consiliere Saarland la Arbeitskammer este gratuit.
Vorbim germană, bulgară, română.
Programare!
+49 681 4005-361 (Rumână)
+49 681 4005-362 (Bulgară)
wanderarbeit@arbeitskammer.de
Suntem disponibili pentru dumneavoastră de la ora 9 pana
la 16 (vinerea pană la ora 15). Puteți rezerva o programare
și in afara programului. Dacă biroul nu este ocupat, lasați
numărul dvs. și vă vom suna înapoi. Venim cu mobil consilierea pana la firma dumneavoastră. Vă vom sfătui la fața
locului.
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Programare
Centru de consiliere pentru muncitorii
din Europa Centrală și de Est
Coordonator:
Egbert Ulrich
Tel. 0681 4005-310
Fax 0681 4005-360
E-Mail: wanderarbeit@arbeitskammer.de
Consilieri:
Madalina-Cristina Dudaș (Română)
Tel. 0681 4005-361
E-Mail: wanderarbeit@arbeitskammer.de
Ekaterina Yacheva (Bulgară)
Tel. 0681 4005-362
E-Mail: wanderarbeit@arbeitskammer.de
Ne găsiți:
Saarländische Beratungsstelle
für Wanderarbeit und mobile Beschäftigte
la
Arbeitskammer des Saarlandes
Trierer Straße 16 – 20, 3. Etage
66111 Saarbrücken
Consilierea este finanțată de Ministerul Eonomiei, Muncii,
Energie și Transport

Arbeitskammer des Saarlandes
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Fritz-Dobisch-Straße 6 – 8
66111 Saarbrücken
Tel. 0681 4005-0
www.arbeitskammer.de

