Rumänisch

Importante Note Generale
Oferirea si promovarea Serviciilor Sexuale ale Femeilor
Insärcinate si a Practicilor Sexuale färä Prezervativ este
interzisä. In caz incälcäri, clientii independenti de Sex
pot fi pedepsiti cu amenzi orale si nale.
POLITIA, AUTORITÄTILE VAMLE, INSPECORATUL
FISCAL SI DEPARTAMENTUL de CONSTRUCTII au
Dreptul sä intre in toate Spatiile unde se desfäsoarä
Prostitutia si sä inspeczeze Registrele Comerciale pentru
a monitoriza Comertul cu Sex. De asemenea, controlul
persoanelor poate fi afectat in orice moment. Informatiile nu trebuie sä fie resprinse de persoanele in cauzä, ci
trebuie sä räspundä la intrebäri care pot fi gäsite si in
Documente si Pasapoarte.

Prevederi pentru prostituate din Nürnberg:
La Sfaturi de Sänätate:
Gesundheitsamt Nürnberg - Stadt Nürnberg
Birou de Sănătate Nürnberg
Burgstraße 4, Zimmer/camera 03
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 / 231 77995
Inregistrare si Informare:
Kreisverwaltungsbehörde Stadt Nürnberg
Consiliul de Administatie Judetean al Orasului Nürnberg
Burgstraße 4, UG
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 / 231 77999
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Stand April 2017

Cerere pentru PERMISUL de FUNCTIONARE:
Ordnungsamt Stadt Nürnberg
La Centrul de Ordine Nürnberg
Innerer Laufer Platz 3
90403 Nürnberg
Telefon: 0911 / 231 0

Sta

Prevederi pentru Operatorii (Operatoarele) din
Nürnberg:

De la data 01 iulie 2017, a intrat in vigoare LEGEA de
PROTECTIE a PROSTITUITIEI (ProstSchG) . Normele
cuprinse referitoare la Prostituatie și Operarea de siteuri a Prostituției. Acestea sunt descrise pe scurt.

• Înregistrarea este posibil pentru toate regiunile din
Germania.

Pentru operatori sau pentru

• La înregistrarea unei consultări privind drepturile și
obligațiile prostituatei efectuate .

detinatori de Cluburi *

Pentru întrebări suntem la dispoziția dumneavoastră!

• Datele persoanei înregistrate vor fi transmise la oficiul
fiscal competent

Pentru lucrătorii de sex *

• Înregistrarea este posibil pentru toate regiunile din
Germania.

SEXUL sau PROSTITUTIA este repetata cu servicii
sexuale pentru o alta persoana sau pentru sine pentru
bani( de exemplu: Amante, Escort, Tandra (Masaje
Erotice) daca activitatea se desfasoara in mod regular
sau doar ocazional.

• La înregistrarea unei consultări privind drepturile și
obligațiile prostituate effectuate.

In Consilierea obligatorie de sănătate
• la fiecare 12 luni de la departamentul de sanatate (sub
varsta de 21 de ani, la fiecare 6 luni): costă 35 €
In Bavaria nici o Anchetă! Numai informații despre
subiectele de de igiena si sanatate.
• La această conversație se da un certificat, care trebuie să fie adus la înregistrare.
Pentru certificarea
prezentat .

pașaportului

trebuie

să

fie

• În plus, trebuie furnizate informații.
Înregistrarea
• Personal la fiecare 24 de luni autorității competente
(sub 21 de ani la fiecare 12 luni): costă 35 € (în Bavaria).
• lucrătorii sexuali noi * trebuie să fie inregistrati de la
07.01.2017 înainte de începerea lucrului.
Pentru
bărbați și femei care au lucrat înainte de
01.07.2017, există o perioadă de tranziție până la
31.12.2017.
• Ce să se aducă: două fotografii pașaport biometric,
carte de identitate / pașaport, certificat de consiliere de
sănătate.

• Datele persoanei înregistrate vor fi transmise la oficiul
fiscal competent.
• Autoritatea de înregistrare poate solicita un certificat
privind stadiul sarcinii și aplicarea de 6 săptămâni
înainte de data scadentă de a respinge după o perioadă
de maximum cinci zile libere după o sarcină existentă.
Numai cu acest lucru, este legal să lucreze ca
prostituata.

În calitate de operator sau detinator de Cluburi care
oferă servicii sexuale de cel puțin o altă persoană, sau
cel puțin o persoană premisa pentru practicarea prostituției pune la dispoziție (inclusiv autoturisme, studiouri, agenții sau evenimente). Sunt excluse aceste
servicii pentru Prostituatele care lucrează pe cont propriu, în locuinta unde muncesc si traiesc.
Locurile de Prostituție necesită o autorizație
de exploatare (licență):
• Acest lucru trebuie să fie pan ape data de
01.10.2017 .
• Este afisat la sediul grefierului competent și e
aplicat până la 31.12.2017.
• Cost: depinde de mărimea afacerii(Club)

Certificatul de consultare de sănătate și informare cu
privire la aplicarea trebuie să fie efectuată întotdeauna
atunci când se lucrează cu ea

• Aprobarea nu înlocuiește autorizarea autorității competente de construcție.

• Certificatele pot fi emise către un ALIAS /
PSEUDONIM. Cost: pe 35 € (în Bavaria)
• Certificatul servește ca dovadă a aplicării corecte în
comparație cu operatorii, etc
• Autoritățile de certificare, la cererea de control (de
exemplu, poliția) trebuie prezentate Organelor de
Polizie.

Informații suplimentare vă rugăm să solicitați agenția
de reglementare competentă.

Datele cu caracter personal din aplicație (nume,
adresă etc.):
(! Prostituatele trebuie să se înregistreze în mod independent, la un biroul fiscal și să plătească taxele)
• nu trebuie să fie transmise persoanelor private care nu
configureaza vor fie raportate la biroul fiscal și poate la
poliție.
• este posibil să se utilizate de infracțiuni și pentru
urmărirea penală, care se referă la ProstSchG.

Detinatorii de Cluburi au voie de la data de 01.01.2018
numai Prostituate cu Certificatul de inregistrare sa
presteze munca dorita.
De altfel detinatorii de Cluburi trebuie sa se informeze
in fiecare zi daca persoana respectiva a mai fost la ei
prezenta.
In afara de asta toate contactele de inchiriere sau intelegeri trebuie sa fie in scris si cu semnatura.
Si nu in ultimul rand nu trebuie uitate PREZEVATIVELE si GELUL ce trebuie puse la dispozitie de Proprietar.
Intrebari in vedere cu aceasta Them ava puteti
pune in legatura cu Biroul de Informare
KASSANDRA.

