
CORONA - Întrebări frecvente în limbaj ușor 

Puncte de ajutor pentru companii și persoane fizice autorizate din Leipzig 

__________________________________________________________________________ 

 

Când și cum pot fi solicitate beneficiile aferente muncii cu program parțial? 

Doar angajații pot primi beneficii aferente muncii cu program parțial. 

Angajatorul trebuie să depună o cerere pentru acordarea beneficiilor aferente muncii cu 
program parțial.  

Care este procedura:  

1. Semnalizați Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă (Arbeitsagentur) accesarea 
beneficiilor aferente muncii cu program parțial. 

2. Depuneți cererea pentru acordarea beneficiilor aferente muncii cu program parțial.  

Aici vă puteți informa: 

• Linia telefonică centrală a Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru 
angajatori: 0800 45555 20 

• Linie telefonică regională pentru angajatorii din regiunea Leipzig: 0341 913 40031 

Internet: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/rd-sachsen/content/1533735274092 

 

 

Pot ca persoană fizică autorizată/lieber profesionist să solicit indemnizația de șomaj II/Hartz 
IV? 

Da, puteți. 

Dacă nu aveți suficienți bani pentru asigurarea traiului de viață, cum ar fi chiria și alimentația. 

Jobcenter Leipzig 

Adresa: Berliner Straße 13, 04105 Leipzig 

Email: jobcenter-leipzig@jobcenter-ge.de 

Telefon: 0341 913-10705 

Fax: 0341 913-11111 

Internet: www.leipzig.de/jobcenter 

Link către aplicație: https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2 

 

 

 



Care sunt regulile pentru serviciile de preluare si livrare? 

Serviciile de preluare și livrare sunt permise. 

!Aceste aspecte trebuie luate in considerare!  

Păstrați cel puțin 1,5 - 2 metri distanță de alte persoane. 

De exemplu: 

Persoana care livrează pizza pune pizza în fața ușii. 

Acesta se îndepărtează apoi la doi metri de pizza. 

Clientul ia pizza. 

Se recomandă plata fără contact - de exemplu cu PayPal. 

Înainte de a mânca spălați-vă mâinile neapărat cu săpun! 

 

 

Care sunt regulile pentru meseriași și servicii? 

Serviciile respectiv serviciile prestate de meseriași sunt permise. 

Trebuie luate în considerare următoarele: 

Păstrați cel puțin 1,5 - 2 metri distanță de alte persoane. 

Contactul personal trebuie evitat.  

 

 

Ce reguli se aplică restaurantelor și snack barurilor? 

Toate restaurantele și snack barurile sunt închise. 

Există excepții: 

Alimentele și băuturile pot fi livrate clientului. 

De asemenea, clientul poate prelua alimente și băuturi comandate. 

 

 

Care sunt reglementările privind taxele speciale de utilizare? 

Orașul Leipzig nu percepe nici o taxă de utilizare specială pentru 2020. 

De exemplu: 

Un restaurant sau un snack bar are o terasă (aprobată). 

Nu există nicio taxă de plătit pentru întregul an 2020. 

Condiția este ca terasa să fie aprobată. 



Cererea aferentă o puteți depune aici:  

Orașul Leipzig 

Marktamt – filiala externă Cottaweg (clădirea administrației Kleinmesseplatz) 

Cottaweg 5 

04177 Leipzig 

Telefon: 0341 4847-50 und 0341 4847-530 

Email: marktamt@leipzig.de 

 

Unde pot solicita o aprobare în regim de excepție? 

Nu se acordă o astfel de aprobare.  

 

 

Ce măsuri trebuie să iau ca angajator pentru securitatea muncii? 

Unii angajați se întâlnesc cu mulți oameni la locul de muncă. 

De exemplu în magazinele de desfacere a produselor alimentare. 

Acești angajați trebuie, de asemenea, să fie bine protejați împotriva virusului corona. 

Pentru a nu se infecta. 

Un angajator trebuie să minumeze riscurile. 

Un angajator trebuie să-și informeze angajații cu privire la riscuri. 

O imagine de ansamblu bună este oferită de Institutulul Robert Koch: 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

 

 

Angajatorii și angajații au nevoie de sfaturi bune. 

De exemplu, de la un medic de medicina muncii. Sau de la specialiști pentru securitatea 
muncii. 

Informații referitoare la aceste aspecte pot fi găsite aici: 

în Legea privind protecția împotriva infecțiilor (abreviere: IfSG): 

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-
auswirkungen.html 

 



 

Videos cu tema protecția împotriva infecțiilor în diferite limbi: 

arabă, engleză, farsi, franceză, rusă, turcă: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

 

 

 

 

Ce trebuie să fie luat în considerare la plata chiriei în perioada de criză Corona? 

Sunați-vă proprietarul. 

Întrebați ce soluție poate fi găsită. 

De exemplu, o „amânare” a plății chirii. 

„Amânare” înseamnă că un chiriaș își plătește chiria la o dată ulterioară. 

Proprietarul dvs. nu are voie să rezilieze contractul de chirie. 

Aceasta regulă se aplică perioadei de la 1 aprilie 2020 până la 30 iunie 2020. 

 

 

Ce facilități există în ceea ce provește impozitele? 

Puteți amâna plătirea impozitelor. 

De exemplu, impozitul pe afacere. 

Puteți amâna aproape toate tipurile de impozite. 

Plățile de impozit în avans pot fi minimate/reduse. 

Cum ar fi plata în avans a TVA. 

Utilizați următorul formular: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Formular_zur_Beantragung_von_Steuererleic
hterungen_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Corona-Virus.pdf 

Puteți găsi informații aici: 

Trezoreria orașului Leipzig (Stadtkämmerei der Stadt Leipzig)  

Impozitul pe proprietate, impozitul pe afacere, taxa de divertisment 

E-mail: amt20_steuern@leipzig.de 

Telefon: 0341 121-3024 

Fax: 0341 123-3025 



Biroul fiscal Leipzig I (Finanzamt Leipzig I) 

Impozitul pe venit, impozitul pe vânzări 

Adresa: Wilhelm-Liebknecht-Platz 3 · 04105 Leipzig 

Telefon: 0341 5593593 

Biroul fiscal Leipzig II (Finanzamt Leipzig II) 

Impozitul pe venit, impozitul pe vânzări 

Adresa: Nordplatz 11 04105 Leipzig 

Telefon: 0341 5590 

  

Pot să amân plata costurilor de energie electrică și cu apă? 

Da, puteți să amânați plata costurilor de energie electrică.  

Depuneți o cerere aici:  

Furnizarea și Distribuția Energiei Electrice Leipzig (Leipziger Stadtwerke) 

Email: stadtwerke@L.de 

Telefon: 0341 121-3333 

Portal pentru clienți: www.l.de/stadtwerke/kundenservice 

 

Da, puteți să amânați plata costurilor cu apa.  

Depuneți o cerere aici:  

Compania pentru furnizarea apei (Wasserwerke) 

Email: wasserwerke@L.de  

Telefon: 0341 969-2222 

Portal pentru clienți: www.l.de/wasserwerke/kundenservice 

 

Ce suport există pentru a organiza homeoffice? 

Puteți găsi informații aici: 

EURONORM GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin 

Telefon: 030 97003 333 

Email: go-digital@euronorm.de 

Internet: www.euronorm.de 

 

Cum pot obține pentru compania mea subvenții și împrumuturi  în timp scurt? 



A) Ajutor federal de urgență 

• până la 9.000 de euro timp de 3 luni - pentru companii până la max. 5 angajați 

• până la 15.000 de euro timp de 3 luni - pentru companii cu până la max. 10 angajați 

Subvenția este destinată cheltuielilor materiale și financiare, cum ar fi plăți de închiriere, 
chirie, leasing 

Puteți solicita subvenții aici: 

Banca de expansiune saxonă (Sächsische Aufbaubank) 

www.sab.sachsen.de - Telefon: 0351 4910 1100 

B) Împrumut de ajutor de urgență "Saxonia ajută imediat" 

• Împrumut fără dobândă în valoare de 5.000 și 50.000 € 

• Răscumpărare gratuită în primii trei ani 

Puteți solicita împrumutul aici: 

Banca de expansiune saxonă (Sächsische Aufbaubank) 

www.sab.sachsen.de - Telefon: 0351 4910 1100 

 

C) Împrumut de urgență de la Banca de Reconstrucție (KfW-Bank) 

Acest credit de urgență trebuie solicitat prin banca dv. personală. 

Mai multe informații găsiți aici: 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 

Telefon gratuit de servicii: 0800 539 9000 

 

D) Imagine de ansamblu – puncte de ajutor pentru companii și persoane fizice 
autorizate  

Împrumuturi și subvenții  

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Uebersicht_Foerdermassnahmen_Sachse_A
4_03.pdf 

 

Ce ajutor există pentru persoanele fizice autorizate și liberii profesioniști, care sunt 
oficial in carantină din cauza coronavirusului Covid 19? 

Poate fi rambursată o pierdere de câștig. 

Informați-vă la Direcția de Stat din Saxonia (Landesdirektion Sachsen): 

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

D/na. Claudia Gläser 



0371 532 - 1223 

0371 532 - 2099 (Compartiment) 

Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz 

 

 

 


