Instrucțiuni de navigare pentru
înregistrare a salariului minim

portalul

de

Pagina de start
Pentru a putea urma aceste instrucțiuni de navigare, mai întâi trebuie să setați pagina
portalului de înregistrare în limba engleză. Folosiți în acest sens butonul „English“ (1) situat
în dreapta sus pe pagina de start.

Din data de 1 ianuarie 2017 vă stă la dispoziție portalul electronic de înregistrare al
Administrației Vamale, prin intermediul căruia este necesar să transmiteți înregistrările
salariaților/salariatelor dvs. detașați/detașate în Germania conform Legii [germane] privind
salariul minim sau Legii [germane] privind detașarea salariaților sau puse/puși la dispoziție
conform Legii [germane] a muncii prin agent de muncă temporară conform § 1 alineat 1 și 2
din Regulamentul [german] de înregistrare a salariului minim.
În vederea utilizării portalului electronic de înregistrare este necesară o înregistrare unică
pentru crearea unui cont de utilizator. Pentru descărcarea formularelor „Asigurarea agentului
de muncă temporară“ nu este necesară înregistrarea.
Puteți obține informații suplimentare privind procedura de înregistrare precum și cerințele
tehnice de utilizare a portalului electronic de înregistrare la secțiunea „Întrebări și
răspunsuri”.

Indicații:
●

Depunerea înregistrărilor prin fax la numerele de fax cunoscute va mai fi posibilă doar
în perioada de tranziție până pe 30 iunie 2017.

●

Ulterior transmiterii cu succes a datelor dvs. de înregistrare prin intermediul portalului
electronic de înregistrare veți primi o confirmare de primire, care se poate printa și
salva.

Pe pagina de start aveți următoarele opțiuni:

1 Logare/înregistrare → aici puteți efectua o înregistrare unică și
apoi vă veți puteți loga mereu cu contul dvs. personal de utilizator
2 Asigurările agentului de muncă temporară → Aici sunteți
redirecționat pe pagina pentru formulare a Administrației Financiare
Federale unde puteți descărca tipizata disponibilă a asigurării
agentului de muncă temporară. În acest scop nu este necesar un
cont de utilizator.
3 Întrebări și răspunsuri

Înregistrare
Pentru a putea trimite o înregistrare, trebuie să vă înregistrați o
singură dată și să creați un cont de utilizator. În acest scop se va
folosi butonul „Sign in/Register“ (1) situat pe pagina de start. Se va
deschide o fereastră nouă.

Vă aflați acum pe pagina „Logon“.
Pentru a putea crea un cont de
utilizator,

faceți

click

pe

butonul

„Create user account“ (1).

Mai întâi trebuie să alegeți în
câmpul “User name” (1) un nume
de utilizator după plac (care însă
să nu existe deja), cu care vă veți
puteți loga ulterior. În câmpul „EMail address“ (2) se va introduce
o adresă de e-mail validă. La
această adresă se trimite linkul de
activare

a

contului

dvs.

de

utilizator. Această adresă de email se va reintroduce în câmpul
„Repeat your E-Mail address“ (3).
În

câmpul

„Password“

(4)

introduceți parola dvs. personală.
În acest sens se va avea în
vedere că din motive de securitate ea trebuie să fie alcătuită din cel puțin 8 caractere, să
conțină cel puțin 4 litere, cel puțin o cifră sau un caracter special și nu poate să conțină două
caractere identice consecutive. Parola introdusă se va reintroduce în câmpul „Repeat
password“ (5). Confirmați apoi prin bifarea casetei de selectare „Checkbox“ (6) că ați citit
declarația de confidențialitate și că sunteți de acord cu ea. Câmpurile împreună cu caseta de
selectare „Checkbox“ sunt câmpuri obligatorii. Pentru a trimite un link de activare la adresa
de e-mail selectată, faceți click pe butonul „Create an account” (7). Pentru a continua
procesul de înregistrare, deschideți e-mailul trimis și faceți click pe linkul de confirmare
pentru activarea contului dvs. de utilizator (8).

În browserul de Internet se va deschide o
nouă fereastră cu un link (1). Pentru a
continua procesul de înregistrare, faceți click
pe acel link. Veți ajunge din nou pe pagina
de „Logon“, unde vă puteți loga acum cu
contul dvs. de utilizator.

În

câmpul

„user-id“

(1)

se

va

introduce numele de utilizator ales
anterior iar la “password” (2) parola
personală. Pentru a naviga la pasul
următor, faceți click

pe butonul

„Login“ (3).

Înainte de a vă putea loga pentru
prima dată, trebuie să completați
datele

dvs.

personale

de

înregistrare. În acest scop trebuie să
faceți mai întâi click pe butonul
„Continue“ (1).

Date de înregistrare
Câmpurile

„Nume“

(1),

„Prenume“ (2), „Firmă“ (3),
„Stradă“ (4), „Număr“ (5),
„Cod poștal“ (6), „Localitate“
(7) și „Țară de origine“ (8)
sunt

câmpuri

obligatorii.

Pentru a salva datele, faceți
click mai întâi pe butonul
„Save changes“ (9) iar apoi
pe butonul „Continue“ (10),
pentru a ajunge înapoi la
pagina de start.

Navigare
Vă aflați acum pe pagina de start cu opțiuni avansate a portalului de înregistrare a salariului
minim. Aici aveți următoarele opțiuni:
1 Datele contului meu → aici vă puteți modifica adresa de email sau parola dvs.
2 Datele mele de înregistrare → aici vă puteți modifica datele
dvs. de înregistrare
3 Logout → delogare din contul dvs. de utilizator
4 Notificările mele → aici găsiți înregistrările dvs. deja depuse
5 Ciornele mele → aici găsiți înregistrările pe care le-ați
salvat ca ciornă
6 Înregistrare pentru angajatori
7 Planificarea operațională pentru angajatori (staționară) →
în situația în care angajații lucrează într-un locație măcar
parțial înainte de ora 6 sau după ora 22, în ture sau în mai
multe locații în aceeași zi
8 Planificarea operațională pentru angajatori (mobilă) →
pentru activități desfășurate independent de locație (de ex.
remiterea scrisorilor, coletelor și produselor tipografice,
colectarea deșeurilor, curățarea străzilor, servicii de iarnă,
transport mărfuri sau transport persoane)
9 Înregistrare pentru utilizatori
10 Planificarea operațională pentru utilizatori (staționară) →
în situația în care angajații lucrează într-o locație măcar
parțial înainte de ora 6 sau după ora 22, în ture sau în mai
multe locații în aceeași zi
11 Planificarea operațională pentru utilizatori (mobilă) →
pentru activități desfășurate independent de locație (de ex.
remiterea scrisorilor, coletelor și produselor tipografice,
colectarea deșeurilor, curățarea străzilor, servicii de iarnă,
transport mărfuri sau transport persoane)
12 Asigurarea agentului de muncă temporară
13 Întrebări și răspunsuri

Formulare
Înregistrare pentru angajatori
Pentru a transmite o „Înregistrare pentru angajatori“, selectați butonul corespunzător (a se
vedea mai sus). Va fi afișată prima pagină.
Pentru a transmite o înregistrare,
selectați butonul evidențiat la (1).
Acum vi se vor afișa datele dvs.
actuale de înregistrare. Puteți
naviga

la

următoarea

pagină

dând click pe butonul „Continue“
(2).

Informații despre angajare
În această pagină trebuie să
furnizați

informații

despre

angajare. Câmpurile „Branșa“
(1) (selecție din lista derulantă;
în cazul în care angajații sunt
detașați într-o branșă de la § 2a
SchwarzArbG

[Legea

(germană)

privind

munca

nedeclarată]

conform

MiLoG

[Legea

(germană)

privind

salariul minim], declarația este
voluntară.
rugăm

să

În

acest
selectați

caz

vă

„nicio

mențiune“.), „Cod poștal“ (2), „Locul activității“ (3), „Începutul activității“ (4) și „estimarea
finalizării“ (5) sunt câmpuri obligatorii. În plus se va menționa la câmpul 6 ori o stradă cu
număr, ori o denumire a unei parcele. Pentru a naviga la pagina următoare, faceți click pe
butonul „Continue“ (7).

Documente
În această pagină trebuie să
furnizați informații despre locul
în care se află documentele dvs.
în

Germania

(contracte

de

muncă, evidențe ale timpului de
lucru, state de plată, dovezi
privind

plățile

salariale

efectuate). Câmpurile „Nume“
(1), „Prenume“ (2), „Firmă“ (3)
(dacă documentele se află la o
persoană

particulară,

se

va

menționa în acest câmp „No
company“),

„Stradă“

(4),

„Număr“ (5), „Cod poștal“ (6) și „Localitate“ (7) sunt câmpuri obligatorii. Puteți naviga la
pagina următoare făcând click pe butonul „Continue“ (8).

Persoana de contact
În această pagină trebuie să
indicați o persoană de contact
din

Germania.

Câmpurile

„Nume“ (1), „Prenume“ (2),
„Data nașterii“ (3), „Stradă“ (4),
„Număr“ (5), „Cod poștal“ (6) și
„Localitate“ (7) sunt câmpuri
obligatorii. Pentru a naviga la
pagina următoare, faceți click
pe butonul „Continue“ (8).

Persoana

împuternicită

luarea

în

cu

primire

a

documentelor oficiale
În această pagină trebuie să
indicați

o

persoană

împuternicită cu luarea
primire

a

în

documentelor

oficiale în Germania. Dacă
această

persoană

identică

cu

este

persoana

de

contact, datele pot fi preluate
făcând

click

„Submit
Câmpurile

pe

butonul

information“
„Nume“

(1).
(2),

„Prenume“ (3), „Stradă“ (4),
„Număr“ (5), „Cod poștal“ (6)
și „Localitate“ (7) sunt câmpuri
obligatorii. Pentru a naviga la
pagina următoare, faceți click
pe butonul „Continue“ (8).

Datele angajaților

În această pagină se vor menționa angajații detașați. Câmpurile „Nume“ (1), „Prenume“ (2),
„Data nașterii“ (3), „Începutul activității“ (4) și „estimarea finalizării“ (5) sunt câmpuri
obligatorii. Pentru a putea adăuga încă un angajat, faceți click pe simbolul „+“ (6). Va fi
adăugat un nou rând pentru date. Puteți naviga la pagina următoare folosind butonul
„Continue“ (7).

Verificare

Această pagină vă oferă un rezumat al datelor introduse, pentru a le verifica. Aici nu puteți să
efectuați modificări. Dacă găsiți greșeli, puteți naviga înapoi la pagina corespunzătoare
folosind butonul „Back“ (1) situat sub datele afișate și acolo puteți modifica datele introduse.
Dacă datele dvs. introduse sunt corecte, puteți naviga la pagina următoare folosind butonul
„Continue“ (2).

Asigurare
În această pagină asigurați că
respectați condițiile de muncă
valabile în Germania. În acest
scop trebuie să bifați caseta de
selectare

„Checkbox“

(1).

Pentru a trimite înregistrarea
dvs., faceți click pe butonul
„Send“ (2).

Apare un mesaj de confirmare,
dacă datele dvs. sunt complete.
Pentru a trimite înregistrarea trebuie
să-l confirmați cu „Yes“ (1).

Confirmare de primire

În încheiere veți primi o confirmare de primire pe care o puteți printa folosind butonul „Print“
(1). Pentru a încheia procedura de înregistrare, faceți click pe butonul „End“ (2).

Planificarea operațională pentru angajatori (staționară)
Pentru trimiterea unei „Planificări operaționale pentru angajatori (staționară)“ selectați
butonul corespunzător (a se
vedea mai sus). Va fi afișată
prima pagină.
Pentru

trimiterea

unei

înregistrări, selectați butonul
marcat de la cifra (1). Vor fi
afișate datele dvs. actuale de
înregistrare. Pentru a naviga
la pagina următoare, folosiți
butonul „Continue“ (2).

Informații privind angajarea
În această pagină trebuie să
furnizați

informații

privind

angajarea. Câmpurile „Branșa“
(1) (selectare din lista derulantă;
în cazul în care angajații sunt
detașați într-o branșă de la § 2a
SchwarzArbG [Legea (germană)
privind

munca

conform

MiLoG

(germană)
minim],

nedeclarată]
[Legea

privind

furnizarea

salariul
informației

este voluntară. În acest caz vă
rugăm

selectați

„nicio

„Data

începerii

mențiune”.),

activității“ (2) și „estimarea finalizării“ (3) sunt câmpuri obligatorii. Intervalul de timp declarat
nu poate să depășească 3 luni. Pentru a ajunge la pagina următoare, faceți click pe butonul
„Continue“ (4).

Documente
În această pagină trebuie să
furnizați informații despre locul în
care se află documentele dvs.
(contracte

de

muncă,

dovezi

privind timpul de lucru, state de
plată,

documente

privind
salariale)
Câmpurile

justificative

efectuarea
în

plăților
Germania.

„Nume“

(1),

„Prenume“ (2), „Firmă“ (3) (dacă
documentele sunt disponibile la o
persoană

particulară,

se

va

menționa în acest câmp „No
company“), „Stradă“ (4), „Număr“ (5), „Cod Poștal“ (6) și „Localitate“ (7) sunt câmpuri
obligatorii. Puteți naviga la următoarea pagină făcând click pe butonul „Continue“ (8).

Persoana de contact
În această pagină trebuie să
indicați o persoană de contact
din

Germania.

Câmpurile

„Nume“ (1), „Prenume“ (2),
„Data nașterii“ (3), „Stradă“ (4),
„Număr“ (5), „Cod poștal“ (6) și
„Localitate“ (7) sunt câmpuri
obligatorii. Pentru a naviga la
pagina următoare, faceți click
pe butonul „Continue“ (8).

Persoana împuternicită cu
luarea în primire a
documentelor oficiale
În această pagină trebuie să
indicați

o

împuternicită

persoană
cu

luarea

în

primire a documentelor oficiale
din Germania. Dacă ea este
identică

cu

persoana

de

contact, datele pot fi preluate
făcând click pe butonul „Submit
information“

(1).

„Nume“

„Prenume“

(2),

Câmpurile
(3),

„Stradă“ (4), „Număr“ (5), „Cod
poștal“ (6) și „Localitate“ (7)
sunt câmpuri obligatorii. Puteți naviga la pagina următoare făcând click pe butonul „Continue“
(8).

Datele angajaților

În această pagină se vor introduce angajații detașați. Câmpurile „Nume“ (1), „Prenume“ (2),
„Data nașterii“ (3), „Cod poștal“ (4) și „Localitatea de lucru“ (5), „Data începerii“ (6),
„estimarea finalizării (7)“ și „Începerea lucrului/ora“ (8) sunt câmpuri obligatorii. În plus se va
menționa la câmpul 9 ori o stradă cu număr ori o denumire a parcelei. Pentru a putea
adăuga încă un angajat, faceți click pe simbolul „+“ (10). Va fi adăugat un nou rând pentru
introducerea datelor. Puteți naviga la pagina următoare făcând click pe butonul „Continue“
(11).

Verificare

În această pagină se afișează rezumatul datelor pe care le-ați introdus, pentru a le verifica.
Aici nu puteți face modificări. Dacă găsiți greșeli, puteți naviga înapoi la pagina
corespunzătoare folosind butonul „Back“ (1) aflat sub acele date și acolo puteți modifica
informațiile introduse. Dacă informațiile furnizate de dvs. sunt corecte, puteți naviga la
următoarea pagină făcând click pe butonul „Continue“ (2).

Asigurare
În această pagină dvs. asigurați
că

respectați

condițiile

de

muncă valabile în Germania. În
acest scop se va bifa caseta de
selectare

„Checkbox“

(1).

Pentru a trimite declarația dvs.,
faceți click pe butonul „Send“
(2).

Apare un mesaj de confirmare,
dacă datele dvs. sunt complete.
Pentru

trimiterea

declarației

trebuie s-o confirmați cu „Yes“
(1).

Confirmare de primire

În încheiere veți primi o confirmare de primire pe care o puteți printa folosind butonul „Print“
(1). Pentru a încheia procedura de înregistrare, faceți click pe butonul „End“ (2).

Planificarea operațională pentru angajatori (mobilă)
Pentru trimiterea unei „Planificări operaționale pentru angajatori (mobilă)“ selectați butonul
corespunzător (a se vedea mai sus). Va fi afișată prima pagină.
Vi se vor afișa datele dvs.
actuale de înregistrare. Pentru a
naviga la pagina următoare,
faceți click pe butonul „Continue“
(1).

Informații privind angajarea
În această pagină trebuie să
faceți

declarații

privind

angajarea. Câmpurile „Branșa“
(1) (selecție din lista derulantă;
în cazul în care angajații sunt
detașați într-o branșă de la § 2a
SchwarzArbG [Legea (germană)
privind

munca

conform

MiLoG

(germană)
minim],

nedeclarată]

privind

[Legea
salariul

declarația

este

voluntară. În acest caz selectați
„nicio
începerii

mențiune“.),
activității“

„Data
(2)

și

„estimarea finalizării“ (3) sunt câmpuri obligatorii. Intervalul de timp declarat nu poate să
depășească 6 luni. Pentru a naviga la pagina următoare, faceți click pe butonul „Continue“
(4).

Documente
În această pagină trebuie să
furnizați informații despre locul
în care se află documentele
dvs.

(contracte

de

muncă,

dovezi privind timpul de lucru,
state

de

plată,

documente

justificative privind efectuarea
plăților salariale). Aici aveți
posibilitatea de a opta. Ori,
documentele dvs. se află în
Germania. În acest caz se vor
completa

câmpurile

„Nume“

(1), „Prenume“ (2), „Firma“ (3)
(dacă documentele se află la o
persoană particulară, se va
menționa în acest câmp „No company“), „Stradă“ (4), „Număr“ (5), „Cod poștal“ (6) și
„Localitate“ (7). Ori, documentele se află în străinătate. În acest caz trebuie să garantați
bifând caseta de selectare „Checkbox“ (8) faptul că, la cerere, veți pune documentele la
dispoziția autorităților din cadrul Administrației Vamale în limba germană în Germania în
vederea verificării. Pentru a naviga la pagina următoare, faceți click pe butonul „Continue“
(9).

Datele angajaților

În această pagină se vor introduce angajații detașați. Câmpurile „Nume“ (1), „Prenume“ (2),
„Data nașterii“ (3), „Începutul“ (4), „Estimarea finalizării (5)“ și „Numărul solicitărilor“ (6) sunt
câmpuri obligatorii. La câmpul „Numărul solicitărilor“ este definită drept „o“ solicitare, „o“
ședere neîntreruptă în Germania. Pentru a putea adăuga încă un angajat, faceți click pe
simbolul „+“ (7). Va fi adăugat un nou rând pentru date. Puteți naviga la următoarea pagină
folosind butonul „Continue“ (8).

Verificare

Această pagină vă oferă un rezumat al datelor introduse, pentru a le verifica. Aici nu puteți să
efectuați modificări. Dacă găsiți greșeli, puteți naviga înapoi la pagina corespunzătoare
folosind butonul „Back“ (1) situat sub datele afișate și acolo puteți modifica datele introduse.
Dacă datele dvs. introduse sunt corecte, puteți naviga la pagina următoare folosind butonul
„Continue“ (2).

Asigurare
În această pagină asigurați că
respectați condițiile de muncă
valabile în Germania. În acest
scop trebuie să bifați caseta de
selectare

„Checkbox“

(1).

Pentru a trimite înregistrarea
dvs., faceți click pe butonul
„Send“ (2).

Apare un mesaj de confirmare,
dacă datele dvs. sunt complete.
Pentru a trimite înregistrarea trebuie
să-l confirmați cu „Yes“ (1).

Confirmare de primire

În
încheiere veți primi o confirmare de primire pe care o puteți printa folosind butonul „Print“ (1).
Pentru a încheia procedura de înregistrare, faceți click pe butonul „End“ (2).

Înregistrare pentru utilizatori
Pentru a transmite o „Înregistrare pentru utilizatori“, selectați butonul corespunzător (a se
vedea mai sus). Va fi afișată prima pagină.
Pentru a transmite o înregistrare,
selectați butonul evidențiat la (1).
Acum vi se vor afișa datele dvs.
actuale de înregistrare. Pentru a
naviga

la

pagina

următoare,

faceți click pe butonul „Continue“
(2).

Informații privind angajarea
În această pagină trebuie să
furnizați

informații

angajarea.

privind

Câmpurile

„Branșa“ (1) (selectare din
lista derulantă; în cazul în
care angajații sunt detașați
într-o branșă de la § 2a
SchwarzArbG

[Legea

(germană)

munca

privind

nedeclarată] conform MiLoG
[Legea

(germană)

salariul

minim],

privind

furnizarea

informației este voluntară. În
acest caz vă rugăm selectați
„nicio

mențiune”.),

„Cod

poștal“ (2), „Locul activității“ (3), „Data începerii activității“ (4) și „Finalizare“ (5) sunt câmpuri
obligatorii. În plus se va menționa la câmpul 6 ori o stradă cu număr, ori o denumire a unei
parcele. Pentru a naviga la pagina următoare, faceți click pe butonul „Continue“ (7).

Datele

agentului

de

muncă

temporară
În această pagină trebuie să
introduceți datele agentului de
muncă temporară. Câmpurile
„Nume“

(1),

„Prenume“

(2),

„Firma“

(3),

„Stradă“

(4),

„Număr“ (5), „Cod poștal“ (6),
„Localitate“ (7) și „Țara de
origine“
obligatorii.

(8)

sunt
De

câmpuri
asemenea

trebuie să încărcați asigurarea
agentului de muncă temporară
făcând click pe agrafa pentru
hârtie (9). În acest scop se va
deschide o fereastră nouă.

Pentru a putea să încărcați o
asigurare, trebuie să faceți click pe
butonul „Choose files“ (9a). Se va
deschide directorul local de date al
utilizatorului. După ce ați selectat
un

fișier

(sunt

permise

numai

formatele pdf, jpg, png, sau tif), îl
veți putea încărca făcând click pe
butonul „Attach“ (9b). Pentru a
reveni la formular, faceți click pe
butonul „Back to the form“ (9c).
Puteți naviga la pagina următoare făcând click pe butonul „Continue“ (10).

Documente
În această pagină trebuie să
furnizați informații despre locul în
care se află documentele dvs.
(contracte

de

muncă,

dovezi

privind timpul de lucru, state de
plată,

documente

privind

justificative

efectuarea

plăților

salariale). Dacă datele de la
asigurarea agentului de muncă
temporară sunt corecte, le puteți
confirma

bifând

caseta

de

selectare „Checkbox“ (1). În acest
caz

câmpurile

nu

trebuie

completate. Însă în situația în
care informațiile diferă, trebuie să menționați în câmpurile „Nume" (2), „Prenume" (3), „Firma"
(4) (dacă documentele se află la o persoană particulară, se va menționa în acest câmp „No
company"), „Stradă" (5), „Număr" (6), „Cod poștal" (7) și „Localitate" (8) unde se află
documentele. Pentru a naviga la pagina următoare, faceți click pe butonul „Continue" (9).

Persoana de contact
În această pagină trebuie să
indicați o persoană de contact
din Germania. Dacă datele de la
asigurarea agentului de muncă
temporară sunt corecte, le puteți
confirma

bifând

caseta

selectare

„Checkbox“

de

(1).

În

acest caz câmpurile nu trebuie
completate. Însă în situația în
care informațiile diferă, trebuie
să

menționați

în

câmpurile

„Nume" (2), „Prenume" (3), „Data
nașterii"

(4),

„Stradă"

(5),

„Număr" (6), „Cod poștal" (7) și
„Localitate" (8) datele persoanei de contact. Puteți naviga la pagina următoare făcând click
pe butonul „Continue" (9).

Datele angajaților

În această pagină se vor menționa angajații detașați. Câmpurile „Nume“ (1), „Prenume“ (2),
„Data nașterii“ (3), „Începutul activității“ (4) și „estimarea finalizării“ (5) sunt câmpuri
obligatorii. Pentru a putea adăuga încă un angajat, faceți click pe simbolul „+“ (6). Va fi
adăugat un nou rând pentru date. Puteți naviga la următoarea pagină folosind butonul
„Continue“ (7).

Verificare

Această pagină vă oferă un rezumat al datelor introduse, pentru a le verifica. Aici nu puteți să
efectuați modificări. Dacă găsiți greșeli, puteți naviga înapoi la pagina corespunzătoare
folosind butonul „Back“ (1) situat sub datele afișate și acolo puteți modifica datele introduse.
Dacă datele dvs. introduse sunt corecte, puteți trimite declarația dvs. folosind butonul „Send“
(2).
Apare un mesaj de confirmare,
dacă datele dvs. sunt complete.
Pentru a trimite înregistrarea trebuie
să-l confirmați cu „Yes“ (1).

Confirmare de primire

În încheiere veți primi o confirmare de primire pe care o puteți printa folosind butonul „Print“
(1). Pentru a încheia procedura de înregistrare, faceți click pe butonul „End“ (2).

Planificarea operațională pentru utilizatori (staționară)
Pentru trimiterea unei „Planificări operaționale pentru utilizatori (staționară)“ selectați butonul
corespunzător (a se vedea mai sus). Va fi afișată prima pagină.
Pentru trimiterea unei înregistrări,
selectați butonul marcat de la
cifra (1). Vor fi afișate datele dvs.
actuale de înregistrare. Pentru a
naviga

la

pagina

următoare,

folosiți butonul „Continue“ (2).

Informații

privind

angajarea

și

datele utilizatorului
În

această

pagină

trebuie

să

furnizați informații privind angajarea
și datele utilizatorului. Câmpurile
„Branșa“ (1) (selectare din lista
derulantă; în cazul în care angajații
sunt detașați într-o branșă de la §
2a SchwarzArbG [Legea (germană)
privind

munca

nedeclarată]

conform MiLoG [Legea (germană)
privind salariul minim], furnizarea
informației este voluntară. În acest
caz

vă

rugăm

mențiune”.),
activității“

selectați

„Data
(2)

„nicio

începerii

„Finalizare“

(3),

„Nume" (4), „Prenume" (5), „Firma"
(6), „Stradă" (7), „Număr" (8), „Cod poștal" (9), „Localitate" (10) și „Țara de origine" (11) sunt
câmpuri obligatorii. De asemenea trebuie să încărcați asigurarea agentului de muncă
temporară făcând click pe agrafa pentru hârtie (12). În acest scop se va deschide o fereastră
nouă.
Pentru

a

putea

să

încărcați

o

asigurare, trebuie să faceți click pe
butonul „Choose files“ (12a). Se va
deschide directorul local de date al
utilizatorului. După ce ați selectat un
fișier (sunt permise numai formatele
pdf, jpg, png, sau tif), îl veți putea
încărca

făcând

click

pe

butonul

„Attach“ (12b). Pentru a reveni la
formular, faceți click pe butonul „Back
to the form“ (12c). Puteți naviga la
pagina următoare făcând click pe
butonul

„Continue“

(13).

Documente
În această pagină trebuie să
furnizați informații despre locul în
care se află documentele dvs.
(contracte de muncă, dovezi
privind timpul de lucru, state de
plată,

documente

privind

justificative

efectuarea

plăților

salariale). Dacă datele de la
asigurarea agentului de muncă
temporară sunt corecte, le puteți
confirma

bifând

caseta

selectare

„Checkbox“

(1).

de
În

acest caz câmpurile nu trebuie
completate. Însă în situația în
care informațiile diferă, trebuie să menționați în câmpurile „Nume" (2), „Prenume" (3), „Firma"
(4) (dacă documentele se află la o persoană particulară, se va menționa în acest câmp „No
company"), „Stradă" (5), „Număr" (6), „Cod poștal" (7) și „Localitate" (8) unde se află
documentele. Pentru a naviga la pagina următoare, faceți click pe butonul „Continue" (9).
Persoană de contact
În această pagină trebuie să
menționați o persoană de contact
din Germania. Dacă datele de la
asigurarea agentului de muncă
temporară sunt corecte, le puteți
confirma bifând caseta de
selectare „Checkbox“ (1). În acest
caz câmpurile nu trebuie
completate. Însă în situația în
care informațiile diferă, trebuie să
menționați în câmpurile „Nume"
(2), „Prenume" (3), „Data nașterii"
(4), „Stradă" (5), „Număr" (6),
„Cod poștal" (7) și „Localitate" (8)
datele persoanei de contact. Pentru a naviga la pagina următoare, faceți click pe butonul
„Continue" (9).

Datele angajaților

În această pagină se vor introduce angajații detașați. Câmpurile „Nume“ (1), „Prenume“ (2),
„Data nașterii“ (3), „Cod poștal“ (4) și „Localitatea de lucru" (5), „Data începerii“ (6),
„estimarea finalizării (7)“ și „Începerea lucrului/ora“ (8) sunt câmpuri obligatorii. În plus se va
menționa la câmpul 9 ori o stradă cu număr, ori o denumire a unei parcele. Pentru a putea
adăuga încă un angajat, faceți click pe simbolul „+“ (10). Va fi adăugat un nou rând pentru
date. Puteți naviga la următoarea pagină folosind butonul „Continue“ (11).

Verificare

Această pagină vă oferă un rezumat al datelor introduse, pentru a le verifica. Aici nu puteți să
efectuați modificări. Dacă găsiți greșeli, puteți naviga înapoi la pagina corespunzătoare
folosind butonul „Back“ (1) situat sub datele afișate și acolo puteți rectifica datele introduse.
Dacă datele dvs. introduse sunt corecte, puteți trimite declarația dvs. folosind butonul „Send“
(2).

Apare un mesaj de confirmare,
dacă datele dvs. sunt complete.
Pentru

a

trimite

înregistrarea

trebuie să-l confirmați cu „Yes“ (1).

Confirmare de primire

În încheiere veți primi o confirmare de primire pe care o puteți printa folosind butonul „Print“
(1). Pentru a încheia procedura de înregistrare, faceți click pe butonul „End“ (2).

Planificarea operațională pentru utilizatori (mobilă)
Pentru trimiterea unei „Planificări operaționale pentru utilizatori (mobilă)“ selectați butonul
corespunzător (a se vedea mai sus). Va fi afișată prima pagină.
Vi se vor afișa datele dvs.
actuale de înregistrare. Pentru a
naviga la pagina următoare,
faceți

click

„Continue“ (1).

pe

butonul

Informații privind angajarea și
datele utilizatorului
În această pagină trebuie să
furnizați

informații

angajarea

privind
datele

și

utilizatorului.

Câmpurile

„Branșa“ (1) (selectare din lista
derulantă; în cazul în care
angajații sunt detașați într-o
branșă

de

la

§

SchwarzArbG

2a

[Legea

(germană)

privind

munca

nedeclarată]

conform

MiLoG

[Legea

(germană)

salariul

minim],

privind
furnizarea

informației este voluntară. În
acest caz vă rugăm selectați
„nicio

mențiune”.),

începerii
„estimarea

„Data

activității“
finalizării“

(2)
(3),

„Nume" (4), „Prenume" (5), „Firma" (6), „Stradă" (7), „Număr" (8), „Cod poștal" (9),
„Localitate" (10) și „Țara de origine" (11) sunt câmpuri obligatorii. De asemenea trebuie să
încărcați asigurarea agentului de muncă temporară făcând click pe agrafa pentru hârtie (12).
În acest scop se va deschide o fereastră nouă.

Pentru

a

putea

să

încărcați

o

asigurare, trebuie să faceți click pe
butonul „Choose files“ (12a). Se va
deschide directorul dvs. local de date.
După ce ați selectat un fișier (sunt
permise numai formatele pdf, jpg, png,
sau tif), îl veți putea încărca făcând
click pe butonul „Attach“ (12b). Pentru
a reveni la formular, faceți click pe
butonul „Back to the form“ (12c). Puteți
naviga la pagina următoare făcând
click pe butonul

„Continue“ (13).

Documente
În

această

pagină

trebuie

să

furnizați informații despre locul în
care se află documentele dvs.
(contracte de muncă, dovezi privind
timpul de lucru, state de plată,
documente

justificative

privind

efectuarea plăților salariale). Dacă
datele de la asigurarea agentului
de muncă temporară sunt corecte,
le puteți confirma bifând caseta de
selectare „Checkbox“ (1). În acest
caz

câmpurile

nu

trebuie

completate. Însă în situația în care
informațiile

diferă,

trebuie

să

menționați în câmpurile „Nume" (2),
„Prenume" (3), „Firma" (4) (dacă documentele se află la o persoană particulară, se va
menționa în acest câmp „No company"), „Stradă" (5), „Număr" (6), „Cod poștal" (7) și
„Localitate" (8) unde se află documentele. Pentru a naviga la pagina următoare, faceți click
pe butonul „Continue" (9).

Datele angajaților

În această pagină se vor introduce angajații detașați. Câmpurile „Nume“ (1), „Prenume“ (2),
„Data nașterii“ (3), „Începutul activității“ (4), „estimarea finalizării“ (5) și „Numărul solicitărilor"
(6) sunt câmpuri obligatorii. La câmpul „Numărul solicitărilor“ este definită drept „o“ solicitare,

„o“ ședere neîntreruptă în Germania. Pentru a putea adăuga încă un angajat, faceți click pe
simbolul „+“ (7). Va fi adăugat un nou rând pentru date. Puteți naviga la următoarea pagină
folosind butonul „Continue“ (8).

Verificare

Această pagină vă oferă un rezumat al datelor introduse, pentru a le verifica. Aici nu puteți să
efectuați modificări. Dacă găsiți greșeli, puteți naviga înapoi la pagina corespunzătoare
folosind butonul „Back“ (1) situat sub datele afișate și acolo puteți rectifica datele introduse.
Dacă datele dvs. introduse sunt corecte, puteți naviga la pagina următoare folosind butonul
„Continue“ (2).

Apare un mesaj de confirmare,
dacă datele dvs. sunt complete.
Pentru a trimite înregistrarea trebuie
să-l confirmați cu „Yes“ (1).

Confirmare de primire

În încheiere veți primi o confirmare de primire pe care o puteți printa folosind butonul „Print“
(1). Pentru a încheia procedura de înregistrare, faceți click pe butonul „End“ (2).

