CETĂȚENE ȘI CETĂȚENI UE ÎN GERMANIA

CE SĂ FACI DACĂ ȚI-AI PIERDUT SERVICIUL?

1

ÎNREGISTRARE CA
FIIND ÎN CĂUTARE
DE MUNCĂ

3 luni

cu cel târziu

înainte de

terminarea raportului de muncă

Dacă data încetării activității de muncă este

2
Cel târziu

ÎNREGISTRARE
PERSONALĂ A
ȘOMAJULUI

în prima zi

de la

3

pierderea locului de muncă (cel devreme cu trei

raportare personală a șomajului

luni înainte) la Agenția de Ocupare a Forței de

De regulă activitate de muncă cu asiguare

Muncă "Agentur für Arbeit" responsabilă de

socială obligatorie, pentru cel puțin

12 luni

zona dumneavoastră.

!

de la aﬂarea dății.

raportare: o săptămână penalizare de la
indemnizația de șomaj

!

Indemnizația de șomaj se acordă cel mai
devreme din data raportării personale a

!

muncă.

De regulă, perioadele de angajare din alte
tări membre UE sunt luate în considerare,
dacă între angajarea în străinătate și
șomajul din Germania există o activitate
lucrativă cu cotizații la asigurarea socială

șomajului

PERIOADA DE PENALIZARE

DURATA

SUMA

De regulă aplicabilă pentru: demisie,

depinde de perioada de angajare și vârstă

De regulă:

concediere provocată și acord de reziliere a
contractului.
sub 50 de ani
Durată: de regulă

12 săptămâni

(scurtarea penalizării este posibilă: atunci

max. 1 an

max. 2 ani

în rest

când se îndeplinesc condițiile din §159

până în
peste

49

50
încetarea raportului de muncă

Stare: Octombrie 2018 Producător: HCG corporate designs

60 %

din

salariul net.

Dacă aveți unul
sau mai mulți copii:

67 %

din

salariul net.

Abs. 3 SGB III)

©Minor

în ultimii 2 ani, înainte de

raportarea șomajului și a pierderii locului de

înainte, înregistrarea trebuie făcută în max.

Consecințele nerespectării termenului de

CONDIȚII

lipsa unui loc de muncă

luată la cunoștință cu mai puțin de 3 luni

3 zile

DREPTUL LA
INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ I

!

Clasa de impozitare
inﬂuențează suma
șomajului

