
Ce este de făcut în caz de pierdere a locului de muncă din cauza coronavirusului?  

Din cauza actualei pandemii de coronavirus pot avea loc concedieri sau șomaj parțial (Kurzarbeit).  

Aveți diferite posibilități de a vă asigura nevoile de trai în caz de șomaj sau de venit redus, dacă nu puteți 
găsi imediat o nouă ocupație: 

Prestațiile Adresa Contactul 
Alocația de șomaj I 
(ALG I) 

Agentur für Arbeit, 
Langer Weg 9b, 
33332 Gütersloh 

0521 / 587 5000 
0800 / 4 5555 – 00 
 
https://www.arbeitsagentur.de 

 
Condiția = Cu cel puțin 12 luni înainte de vă înregistra ca șomer ați desfășurat timp de 30 de luni o 
activitate care intră sub incidența asigurării obligatorii  
 
Suplimentul de alocație 
pentru copii (KiZ) și 
alocația pentru copii  

Familienkasse Bielefeld, 
Werner-Bock-Str. 8, 
33602 Bielefeld 

0800 / 4 5555 – 30 
 
https://www.arbeitsagentur.de 

 
Condiția = Venitul familiei dvs. constituie cel puțin 900 de euro (cupluri) respectiv 600 de euro (familii 
monoparentale) și primiți alocația pentru copii.  
 
Alocația pentru locuință 
(Wohngeld) 

Alocația pentru locuință este o indemnizație acordată de stat pentru chirie 
sau pentru cheltuielile de întreținere a locuinței (pentru proprietari care o 
folosesc). În toate aspectele care privesc stabilirea dreptului dvs. personal 
la alocația pentru locuință trebuie să vă adresați serviciul respectiv 
(Wohngeldstelle) de la locul dvs. de reședință. Primăria vă poate ajuta. 

 
Condiția = Venitul tuturor membrilor gospodăriei nu ajunge pentru acoperirea cheltuielilor pentru 
locuință și a nevoilor de trai. 

 

Dacă nu aveți dreptul sau aveți doar un drept limitat la aceste prestații, atunci puteți avea dreptul la 
alocația de șomaj II (ALG II). 

Vă rugăm să aveți în vedere: 

Dreptul la alocația de șomaj II îl au în primul rând persoanele care nu-și pot asigura nevoile de 
trai prin muncă. Trebuie să depuneți permanent toate eforturile pentru a câștiga cele necesare 
întreținerii vieții și să acceptați orice ofertă de muncă (cf. §§ 2, 10 din Codul Social II). 
 

Dacă trebuie să depuneți o cerere de acordare a alocației de șomaj (ALG II) și doriți să ne contactați 
pentru prima oară, atunci vă rugăm să apelați următorul hotline: 
 
Locul de reședință Contactul 
Gütersloh, Schloß Holte-Stukenbrock, Verl und 
Harsewinkel 

05241 / 85 4409 
05241 / 85 4402 

 
Rheda-Wiedenbrück,  
Herzebrock-Clarholz, Rietberg, 
Langenberg 

 
05241 / 85 4911 

 
Halle/Westf., Werther, Borgholzhausen, 
Versmold und Steinhagen 

05241 / 85 4832 

  
 
Alte informații sunt disponibile pe următoarele pagini web: 
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/jobcenter-kreis-guetersloh/ 
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2 Rumänisch


