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Un document de identitate valabil
Un formular completat și semnat (pe care îl primim direct de la
primărie)
Wohnungsgeberbestätigung ( confirmarea de la proprietar că locuim
la adresa indicată).

     Anmeldung reprezintă înregistrarea domiciliului la primărie. Aceasta
trebuie făcută după fiecare schimbare a domiciliului.
Înainte de a vorbi despre înregistrarea domiciliului trebuie să clarificăm
puțin ce înseamnă Anmeldung și Abmeldung.
Anmeldung înseamnă înregistrarea, înscrierea etc.
Abmeldung înseamnă renunțarea la înregistrare, rezilierea, abrogarea.
Este foarte important de făcut diferența între acești doi termeni pentru
că sunt în scriere foarte apropiați dar în înțeles antonime.
Procedure de înscriere la primărie este foarte simplă.

De ce avem nevoie?

Unde ne putem înregistra domiciliul?
     Instituția responsabilă se numește Einwohnermeldeamt. De obicei
aceasta se găsește în cadrul primăriei (Rathaus).

La ce trebuie să fim atenți atunci când ne schimbăm domiciliul?
     La schimbarea domiciliului trebuie să fim atenți la mai multe lucruri.
În primul rând trebuie să ne redirecționăm scrisorile către adresa nouă.
Aceasta se face la oficiul poștal, costă aproximativ 30 de euro și se
numește Nachsendeauftrag.
În al doilea rând trebuie să anunțăm toate instituțiile de această
schimbare a domiciliului. Cele mai importante sunt Banca, Biroul de
înmatriculare al vehiculelor, Finanzamt, Familienkasse, casa de
asigurări de sănătate și alte asigurări.

Anmeldung - Înregistrarea
domiciliului în Germania
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     Pentru a ne putea redirecționa scrisorile de la adresa veche la adresa
nouă în cazul unei mutări trebuie să cumpărăm aceste serviciu de la
Deutsche Post. Aceasta se poate face online sau la ghișeul unui sediu
Deutsche Post. 

Cum se completează formularul de redirecționare a scrisorilor?
     Voi folosi ca exemplu formularul online pentru că îmi este mai la
îndemână, dar și pentru cel primit la ghișeu va trebui să completăm
aceleași date personale.
În primul rând trebuie ales între persoană privată sau firmă/companie. 
La a doua întrebare trebuie răspuns cu motivul redirecționării. Acestea
pot fi: Umzug - mutare, Vorübergehende Abwesenheit - absență
temporară, Sterbefall - deces, Insolvenz oder Betreuungsfall -
Insolvență sau caz de îngrijire.
La ultima întrebare trebuie să alegem data începerii redirecționării:
Schnellstmöglich - Cât de repede este posibil, Wunschtermin - o dată
dorită.

Nachsendeauftrag - Cererea de
redirecționare a scrisorilor
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Umzugsmitteilung - Noua adresă va fi transmisă companiilor care
cunosc adresa veche cum ar fi: Banca, Furnizorul de energie, etc.
Această opțiune este gratuită și recomandată de Deutsche Post. 
Paketsendungen weiterleiten - Prin acest serviciu vor fi
redirecționate pachetele de la adresa veche la adresa nouă. Atenție!
Pentru fiecare pachet redirecționat se percepe un comision de
6,90€!
Infopost weiterleiten - Prin acest serviciu sunt redirecționate
reclamele și cataloagele. 

     Următorul pas cere introducerea datelor personale ale solicitantului și
introducerea numelor tuturor celor cărora dorim să le fie redirecționate
scrisorile. Se pot introduce un număr maxim de 5 persoane. Este
important de menționat că toate persoanele pe care le introducem aici
trebuie să se mute la aceeași adresă la care se mută solicitantul. 
     Servicii suplimentare
Putem alege și unul dintre cele 3 servicii suplimentare. Acestea sunt:

Sebastian                               Borza

Sebastianborza@gmail.com

Elke                                      Borza
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     Ultimul pas este și cel mai simplu. Aici trebuie să introducem adresa
de la care ne mutăm (Alte Adresse) și adresa la care ne mutăm (Neue
Adresse). 
     Aici putem alege între o adresă normală sau o cutie poștală de la
sediul Deutsche Post. În general, persoanele private folosesc adrese
normale. 
     Prin opțiunea „Zusätzliche Postzustelldienste” putem alege dacă
dorim ca adresa nouă să fie comunicată și altor companii care livrează
scrisori. La completarea formularului online, după completarea codului
poștal se pot alege până la 3 companii. 
     Dacă nu cunoaștem codul poștal, îl putem găsi pe site-ul Deutsche
Post pe următorul link: postdirekt.de/plzserver

Musterstraße 12

12345                  Berlin

Hauptstraße 8

20359                  Hamburg
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Domiciliul în Germania 
Un act de identitate valabil.

     Contul bancar este foarte important în Germania. Tot ce are legătură
cu banii și plățile trece prin cont.

Pentru a deschide un cont bancar în Germania avem nevoie de:

La ce trebuie să fim atenți atunci când deschidem un cont în
Germania?
     În primul rând la costurile lunare pentru întreținerea contului.
Aceste costuri trebuie plătite indiferent de câtă activitate avem pe cont.

Costurile pentru fiecare tranzacție. În funcție de numărul intrărilor și
al ieșirilor de pe cont, aceste costuri pot însuma câteva zeci de euro în
fiecare lună.

Sistemul de online-Banking. În 2022, totul se întâmplă online. Este
foarte important ca sistemul de online banking al băncii să fie sigur și
ușor de înțeles și folosit.

Accesibilitatea și costurile bancomatelor. Deși necesitatea banilor
cash este în scădere, este foarte important să avem acces la
bancomatele băncii. Dacă nu există bancomate ale băncii în zona unde
locuim sau muncim, trebuie să fim foarte atenți la costurile pe care
trebuie să le plătim atunci când folosim bancomatele altor bănci.

Deschiderea unui cont bancar
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În cazul în care doi plătitori se mută împreună ( căsătorie, WG etc.)
atunci taxa va fi plătită doar o singură dată pentru locuință.
în cazul in care plătitorul se mută în altă țară
în caz de deces.

Cine trebuie să plătească taxa radio in Germania?
     Taxa este obligatorie pentru toată lumea, indiferent dacă dețin sau nu
aparate radio sau tv. Totuși, taxa este pe locuință și nu pe persoană.
Indiferent de câte persoane locuiesc într-o locuință taxa are aceeași
valoare. Persoanele cu handicap vor plăti doar o treime din taxă.
Valoarea taxei este 18,36 Euro pe locuință/lună si se poate plăti
trimestrial, semestrial sau anual.
     Taxa este identică indiferent de numărul aparatelor din locuință. Fiind
obligatorie, neplata taxei radio aduce cu sine consecințe legale.

Până când trebuie plătită această taxă?
 Taxa se va termina doar in următoarele cazuri:

     Un detaliu foarte important este faptul că suntem prin lege obligați să
ne înregistrăm locuința pentru a plăti taxa radio. Este însă de ajuns ca o
singură persoană să facă acest lucru. Aceasta o putem face fie pe site-ul:
rundfunkbeitrag.de, fie printr-o scrisoare la adresa: 

     ARD ZDF Deutschlandradio
     Beitragsservice
     50656 Köln

Taxa radio-tv în Germania
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     Câteva lucruri importante despre cumpărăturile din Germania.
Pentru cumpărăturile de zi cu zi există așa-numitele discounter cum ar fi:
ALDI, LIDL, PENNY. Acestea au în general prețuri mult mai mici, dar un
raport calitate/preț destul de bun. Supermarketurile ca EDEKA, HIT sau
REWE sunt în general mai scumpe.
     Magazine mai ieftine pentru cumpărat haine și articole de
vestimentație sunt Takko, KiK. Magazine pentru produse diverse mai
acceptabile ca preț sunt KODI sau TEDI. Magazine mai ieftine pentru
produse de bricolaj sunt POCO, TEDOX sau BAUHAUS.

     În zilele de duminică și zilele de sărbătoare magazinele sunt închise. În
aceste zile doar benzinăriile, barurile și restaurantele sunt deschise. 

     Deși în zilele de duminică magazinele sunt închise, în majoritatea
landurilor se organizează așa-numitele duminici deschise la cumpărături
(ger. Verkaufsoffene Sonntage). În aceste zile se organizează magazinele
dintr-o anumită zonă a orașelor și acestea vor deschide. Aceasta poate fi
făcută de un magazin de cel mult 4 ori pe an ( cu anumite excepții în
zonele turistice în sezon). 
     Când și cât de des se pot organiza astfel de duminici rămâne la decizia
autorităților locale. 
     Pentru a putea găsi când va fi organizată următoarea duminică de
cumpărături putem folosi Google pentru a căuta după „Verkaufsoffener
Sonntag Berlin” sau orașul în care ne aflăm. Această informație este
foarte utilă pentru când avem nevoie de anumite lucruri într-o duminică
și nu avem posibilitatea de a le cumpăra de altundeva ( cum ar fi formula
pentru bebeluși). 

Cumpărăturile în Germania
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