
 
Pentru uzul dvs.      

                                                                                                  

INDICAŢII ŞI INFORMAŢII IMPORTANTE, LEGATE DE OBLIGAŢIILE DVS. 
ATUNCI CÂND BENEFICIAŢI DE PRESTAŢII ALE ASIGURĂRII DE BAZĂ PENTRU PERSOANE 

ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ 
(ajutor social - ARBEITSLOSENGELD II). 

 
Aceste indicaţii vă vor proteja de riscuri şi daune care pot interveni ca şi consecinţă legală în urma 
nerespectării obligaţiilor.  
 
Implicare activă  
Prestaţiile asigurării de bază pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă presupun că atât dvs., 
în calitate de persoană aptă de muncă, cu nevoi sociale, precum şi persoanele care trăiesc în 
comunitatea dvs. cu nevoi sociale au epuizat toate posibilităţile de încetare sau reducere a nevoii de 
asistenţă.  
 
În calitate de persoană aptă de muncă, cu nevoi sociale trebuie să participaţi în mod activ la toate 
măsurile privind încadrarea dvs. în muncă, în special să încheiaţi un acord de încadrare. Acordul 
stabileşte, printre altele, ce fel de eforturi trebuie să depuneţi personal, şi sub ce formă, pentru 
încadrarea în muncă, şi cât de des trebuie să faceţi dovada acestor eforturi proprii de încadrare în 
muncă.  
 
Acceptabilitatea muncii/ sancţiunilor 
În calitate de beneficiar al prestaţiilor sunteţi obligat prin lege să acceptaţi orice muncă pentru care 
sunteţi apt din punct de vedere intelectual, spiritual şi fizic (cu excepţia cazului în care sunteţi 
împiedicat datorită creşterii unui copil sub trei ani sau îngrijirii unui aparţinător). Trebuie să fiţi dispus 
să acceptaţi munci plătite sub tariful uzual sau sub tariful local, atâta timp cât remunerarea nu poate fi 
considerată contrară bunelor moravuri!  
 
Încălcarea obligaţiilor pentru care nu puteţi aduce un motiv temeinic, va avea urmări financiare 
serioase! De exemplu, pentru persoanele care refuză o activitate retribuită rezonabilă sau o măsură 
de încadrare sau care nu depune eforturi proprii pentru găsirea unui loc de muncă, indemnizaţia va fi 
redusă cu 30 % pe o perioadă de trei luni. În cazul repetării încălcării obligaţiilor, indemnizaţia va fi 
redusă cu 60 %. În cazul unei noi repetări a încălcării este posibilă chiar şi anularea totală a tuturor 
prestaţiilor ale asigurării de bază (incl. a necesităţilor suplimentare şi a indemnizaţiilor pentru cazare şi 
încălzire)!  
 
Persoanele apte de muncă, cu nevoi sociale, cu vârsta cuprinsă între 15 şi 25 ani, care resping o 
activitate remunerată rezonabilă sau măsurile de încadrare, sau care nu depun eforturi suficiente 
pentru obţinerea unui loc de muncă, pe o perioadă de trei luni nu vor beneficia de niciun fel de 
indemnizaţie aferentă asigurării de bază, sau doar din sisteme de asigurare inferioare. Costurile de 
cazare şi încălzire vor fi plătite în această perioadă direct locatorului. În caz de repetare a încălcării se 
anulează şi aceste prestaţii. 
 
Solicitarea  
Indemnizaţiile asigurării de bază pot fi primite doar la cerere. Cererea este retroactivă până la data de 
întâi a lunii. Adică, dacă se depune cererea la data de, spre exemplu, 20.05., drepturile se vor calcula 
începând cu data de 01.05. Drept data depunerii cererii se va considera data la care vi s-a înaintat 
cererea.  
 
Obligaţia de implicare şi de informare  
Pentru a putea verifica şi stabili dreptul dvs. la prestaţii, implicarea dvs. este indispensabilă. Trebuie 
să specificaţi toate chestiunile relevante pentru prestaţii şi menţionate în chestionar. Dacă sunt 
necesare informaţii din partea unor persoane terţe, trebuie să aprobaţi furnizarea de informaţii de 
către acestea. În caz că sunt necesare dovezi (acte, certificate), va trebui să le menţionaţi sau chiar 
să le prezentaţi.  
Pe perioada în care aveţi dreptul la prestaţii ale asigurării de bază pentru persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă aveţi obligaţia de a vă prezenta personal în urma citaţiei şi, în caz de 



nevoie, să vă supuneţi unui control medical sau psihologic.  
 
 
Suplimentar sunteţi obligat să comunicaţi imediat şi fără solicitare orice modificare care survine 
ulterior faţă de datele furnizate de dvs. Numai astfel pot fi achitate prestaţiile la valoarea corectă şi se 
pot evita plăţile în exces. Acest lucru se aplică şi atunci când intervin modificări care pot avea efect 
retroactiv asupra prestaţiilor, de exemplu aprobarea cu efect retroactiv a pensiei.  
Notificarea va avea loc în special atunci când  
 Începeţi o activitate profesională - chiar şi ca lucrător independent sau ca ajutor pentru un 

membru al familiei. Nu vă bazaţi pe eventualele promisiuni făcute de alte persoane referitor la 
notificarea privind începerea activităţii dvs. profesionale. Această obligaţie vă revine în 
exclusivitate. Acest lucru este valabil şi pentru soţul/ soţia/ partenerul dvs. (de viaţă) sau pentru 
un membru al comunităţii dvs. cu nevoi sociale. 

 În calitate de persoană aptă de muncă, cu nevoi sociale, intraţi în incapacitate de muncă din 
motive de sănătate. Trebuie să aduceţi dovezi pentru incapacitatea de muncă şi durata 
prezumată a acesteia. 

 Solicitaţi sau beneficiaţi de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau alte indemnizaţii similare.  
 Solicitaţi sau beneficiaţi de pensie de orice tip, în special de pensie de invaliditate.  
 Se modifică adresa dvs. Acest lucru este valabil şi pentru membrii comunităţii dvs. cu nevoi 

sociale. 
 Se modifică costurile de cazare sau încălzire.  
 Vă căsătoriţi sau încheiaţi un nou parteneriat (marital), vă despărţiţi permanent de soţul/ soţia sau 

partenerul dvs. (marital), sau căsătoria sau parteneriatul dvs. marital se încheie. 
 Se modifică venitul sau patrimoniul dvs., respectiv venitul sau patrimoniul soţului/soţiei sau al 

partenerului dvs. de viaţă şi al membrilor comunităţii dvs. cu nevoi sociale. 
 Dvs. sau soţul/soţia sau partenerul dvs. (de viaţă) obţineţi venituri de patrimoniu (de ex. dobânzi, 

dividende) sau rambursări de impozite.  
 
În principiu, obligaţia de informare cu privire la ceilalţi membri ai comunităţii cu nevoi sociale 
revine tot reprezentantului acesteia.  
 

Vă rugăm să ne informaţi imediat orice modificare şi să respectaţi integralitatea şi corectitudinea 
specificaţiilor dvs. Respectarea acestor obligaţii de implicare este în specialîn interesul dvs. În cazul în 
care veţi face specificări incomplete sau false sau nu veţi notifica modificările, sau nu le veţi notifica 
imediat,  nu numai că va trebui să returnaţi indemnizaţiile necuvenite, ci vă expuneţi şi riscului unei 
proceduri contravenţionale sau penale, lucru de care dorim să vă scutim. Abuzul de prestaţii este 
depistat, printre altele, prin metode moderne ale prelucrării electronice a datelor - chiar şi prin 
colaborarea cu alte autorităţi şi instituţii - fiind urmărit şi pedepsit cu perseverenţă pentru a proteja 
comunitatea contribuabililor.  

 

Mutare 
Pentru a evita dezavantaje personale, luaţi legătura cu noi dacă intenţionaţi să vă mutaţi. Acest lucru 
se aplică în special dacă nu aţi împlinit încă 25 ani! Fără a avea acordul prealabil al Centrului forţelor 
de muncă referitor la mutare, respectiv închiriere, riscaţi să nu fie suportate cheltuielile de mutare, 
închiriere şi costurile curente de cazare. 
  

Absenţa din localitate 
În principiu, şederea nepermisă de noi în afara unei zone apropiate dpdv temporal şi spaţial atrage 
anularea completă a dreptului la prestaţii. Zone apropiate dpdv temporal şi spaţial sunt localităţile din 
împrejurimea Centrului forţelor de muncă, de unde dvs. (sau membrii comunităţii dvs. cu nevoi 
sociale), în caz de necesitate, puteţi ajunge zilnic la Centrului forţelor de muncă cu cheltuieli 
rezonabile (de obicei timp de deplasare de sub 2,5 h). Dacă planificaţi o şedere în străinătate, 
contactaţi din timp persoana dvs. de contact de la Centrul forţelor de muncă pentru a obţine o 
aprobare corespunzătoare.  
 
     


