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Datele necesare pentru înregistrare

 – Prenume și nume
 – Adresa domiciliului înregistrat ofi cial / adresa poștală
 – Data nașterii și locul nașterii
 – Naționalitate
 – Denumirea tuturor landurilor federale germane / comunelo-

runde lucrați 
 – Evidența a consilierei de sănătate (adeverința prezentată la 

înregistrare nu are voie să fi e mai veche de 3 luni )
 – + 2 fotografi i în format ca pentru pașaport

La înregistrare este nevoie de buletin sau pașaport!

Consiliere

Pentru înregistrare este necesară prezentarea unei dovezi că vă ați 
supus unei consiliere de sănătate (În cadrul ședinței de consiliere se 
abordează teme ca de exemplu boli cu transmitere sexuală, boli în 
general, sarcină, contracepție, consumul abusiv de alcol și droguri). 
Consilierea de sănătate trebuiește înnoită după fi ecare 12 luni (la 
persoane sub 21 de ani la fi ecare 6 luni). După convorbirea de 
consiliere se eliberează o adeverință. Această adeverință trebuie 
prezentată la înregistrarea activității de prostituție și mereu 
păstrată asupra unuia însuși în timpul muncii.

Cu ocazia înregistrării are loc o convorbire de informare și consul-
tanță personală. Scopul este informarea despre drepturi și obligați 
(de exemplu asigurarea de boală, situația juridică, oferte de posibil-
ități de asistență și de ajutor, taxe). Ofi cialitatea competantă este 
prevăzută să intermedieze în caz de nevoie specială de asistență și 
să ia măsurile necesare în cazul unei situații critice.

Dacă toate condițiile pentru înregistrare sunt îndeplinite, în termen 
de 5 zile se eliberează o adeverință de înregistrare („legitimație de 
prostituat(ă)“). Adeverința de înregistrare trebuie purtată tot 
timpul muncii cu dumneavoastră. Reprezintă un document de 
evidență la controale sau față de operatori cu activitate comercială 
în domeniul de prostituție.  

Fișă informativă des-
pre Legea Germană cu 
privire la prostituție
(Prostituiertenschutzgesetz)
Legea Germană cu privire la prostituție (ProstSchG) 
reprezintă o lege nouă. Intră în vigoare pe 
01. Iulie 2017.  

Această fi șă informativă cuprinde toate regu-
lamentele noi ale acestei legi.

Regulament provizoriu

Ce este cuprins în Legea Germană 
cu privire la prostituție? Cum mă 
afectează pe mine?

 – Femei și bărbați care se ocupă cu prestarea serviciilor sexuale 
sunt obligați să se înregistreze, indiferent de locul unde lucrează, 
fi e pe stradă, într-un bordel, acasă sau la o agenție de escort.

 – Femei și bărbați cu o vârstă de peste 21 de ani și care își au făcut 
înregistrarea după 31. decembrie 2017, sunt obligați să își prelun-
gească înregistrarea la fi ecare 2 ani. La persoane sub 21 de ani 
este obligatorie o prelungire anuală a înregistrării. 

 – Cine lucrează fără înregistrare poate fi  amendat în viitor.

Femei și bărbați care au lucrat în prostituție deja de 

înnainte de 1. iulie 2017, sunt obligați să își anunțe 

activitatea până pe data de 31. decembrie 2017.  

Dacă înregistrarea activității este efectuată până la 

această dată,  certifi catul de înregistrare eliberat cu 

această ocazie este valabil pe 3 ani. Consilierea de 

sănătate în acest caz este valabilă pe 2 ani pentru 

femei și bărbați care au împlinit vârsta de 21 ani. În 

toate celelalte cazuri este valabilă pe 1 an.

Amt für 
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Stadt Heidelberg
Bergheimer Straße 69
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www.heidelberg.de/chancengleichheit



Adeverința de înregistrare conține

 – o fotografie
 – Prenume și nume sau nume de artist (alias)
 – Data și locul nașterii
 – Naționalitate
 – Toate locurile de muncă înregistrate (județe/landurile germane, 

comune)
 – Durata de valabilitate
 – Locul eliberării

Înregistrarea nu se acordă persoanelor care 

 – nu prezintă toate actele necesare și nu pot furniza detaliile nece-
sare. Adeverința despre participarea la consiliere de sănătate nu 
are voie să fie  mai veche de 3 luni.

 – au mai puțin de 18 ani
 – sunt însărcinate și vor naște în 6 săptămâni 
 – au o vârstă mai mică de 21 de ani și sunt forțate să lucreze în  

domeniul prostituției
 
Datele de înregistrare sunt salvate și nu au voie să fie puse la dispo-
ziție decât anumitor oficialități, de exemplu administrația fiscală 
responsabilă ca și locurilor de muncă precizate. Dacă înregistrarea 
nu se prelungește, datele salvate pentru acest scop se șterg cel 
tărziu după 3 luni. O înregistrare fiscală este necesară, chiar și în 
cazul în care cineva prestează aceste servicii pe cont propriu.

Regulamente noi pentru operatori

Există regulamente noi care afectează și operatorii și operatoarele 
din acest domeniu. Cine dorește să se ocupe cu o activitate comer-
cială pe domeniul de prostituție, este obligat să ceară o aprobare 
de la administrația responsabilă (de exemplu bordele, saloane de 
masaj, agenții de escort, studiouri, locuințe, rulote). Pentru aproba-
re este nevoie de un concept de operare. Se verifică fiabilitatea 
operatoarei sau operatorului. Prostituate care lucrează singure în 
propria locuință nu au nevoie de această aprobare. 

Alte dispoziții

 – Noi obligații cu privire la construcții: de exemplu toilete separa-
te, încăperi pentru pauză, sisteme de apel de urgență

 – Femeile și bărbații nu mai au voie să înnopteze în camerele de 
lucru ale firmei. Bordelele au nevoie de camere separate de lu-
cru și de odihnă. 

 – Operatoarele și operatorii nu au voie să primească la muncă 
femei și bărbați, care nu au adresă înregistrată („Anmeldung“). 
Altfel pierd concesiunea sau plătesc amenzi.

 – Toate înțelegerile cu prostituatele, care muncesc la ei trebuiesc 
întocmite în scris și pentru plăți trebuiesc eliberate chitanțe. 
Dealtfel trebuie să se țină exactă evidență despre cine lucrează 
când și cât câștigă.

 – Operatoarele și operatorii trebuie să asigure in permanență dis-
ponibilitatea la locurile de muncă de prezervative, creme lubrifi-
ante și articole de igienă și să asigure respectarea igienei.

 – Operatoarele și operatorii sunt obligați să accepte în încăperile 
de lucru susținerea ședințelor de informare asupra bolilor trans-
misibile prin contact sexual, de exemplu din partea angejatelor 
șau angajaților de la  secția sanitară sau administrațiile de asis-
tență de specialitate atribuite cu această sarcină.

Este interzisă prestarea serviciilor fără preservative. Chiar și 
reclamă pentru o asemenea prestare de servicii este interzisă. 
Nerespectarea se pedepsește cu amenzi aspre. 

Kontakte importante

Oficiu de asistență „Amalie“ în Mannheim

Oficiul de asistență „Amalie“ se a înființat pentru femeile care 
lucrează în domeniul prostituției și doresc să se retragă din acest 
mediu de muncă. Team-ul de persoane a acestei asociații acordă 
asistență, însoțesc și sprijină femeile, care muncesc în domeniul 
prostituției. „Amalie“ prestează ajutor referitor la tuturor proble-
melor de viață și oferă ajutor competent în situații critice, de 
exemplu în caz de sarcină, retragere din acest domeniu de mun-
că, căutarea unei locuințe, probleme juridice sau la căutarea unui 
loc de muncă. Femeile care sunt forțate să facă prostituție și au 
urgent nevoie de sprijin și protecție într-o măsură extinsă, pot 
oricănd contacta acest oficiu de asistență. Toate posibilitățile 
oferite de „Amalie“ sunt gratuite, și pot fi beneficiate chiar sub 
formă anonimă. 

Oficiul de asistență „Amalie“ 
Draisstraße 1 
68169 Mannheim
info@amalie-mannheim.de
+49 621 46299530

Secția sanitară Județul Rin-Neckar, „Rhein-Neckar-Kreis“

Asistență SIDA-STI (infecții transmise prin act sexual) 
„AIDS-STI-Beratung „ (anonim și gratuit)
Kurfürsten-Anlage 38-40
69115 Heidelberg
+49 6221 5221820 (programare de înnainte necesară)

Universitäts-Frauenklinik – Clinica Universitară pentru femei

Im Neuenheimer Feld 440
69120 Heidelberg
+49 6221 567856 

PLUS Mannheim – (Asistență psihologică pentru lezbiene și 
homosexuali din regiunea Rin-Neckar)

Alphornstraße 2A
68169 Mannheim 
+49 621 3362110

Asistență și în fiecare a 2-a luni și vineri pe lună în Heidelberg

Oficiu pentru egalitate de șanse, camera 114
Bergheimer Straße 69, 69115 Heidelberg
+49 621 3362110 (programare de înnainte necesară)

Ajutor la telefon „Violență împotriva femeilor“ (gratuit)

+49 8000 116016

fairmann (apel de urgență pentru bărbați)

Parkstraße 15
69126 Heidelberg
info@männernotruf.de
+49 6221 6516767

Apel de urgență la poliție: 110

Circumscripție de poliție „Heidelberg Mitte“  
(Heidelberg centru)
Römerstraße 2-4
69115 Heidelberg
+49 6221 991700 

Circumscripție de poliție Heidelberg Nord (nord)
Furtwänglerstraße 11
69121 Heidelberg
+49 6221 45690

Circumscripție de poliție Heidelberg Süd (sud)
Bürgerstraße 47
69124 Heidelberg
+49 6221 34180

Asociația „Frauen helfen Frauen e. V.“ (Femei ajută femei)/ 
Casă autonomă de femei

Mannheimer Straße 226 
69123 Heidelberg 
+49 6221 840740 

Mitternachtsmission (Misiunea din miezul nopții) 
Oficiu de asistență de specialitate pentru victime a traficului de 
persoane 

Steinstraße 8
74072 Heilbronn
+49 7131 84531 (24 de ore)

Oficiu de asistență de specialitate „FreiJa“ 
Activ împotriva traficului de persoane

Schwarzwaldstraße 24
79102 Freiburg 
+49 761 7671255
+49 160 94618147


