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1. Câte persoane locuiesc în Berlin cu chirie și câți au locuința în proprietate?

2. Există un drept la locuire?

3. Ce sunt companiile finanțatoare ale constucției de locuințe?

4. Ce înseamnă a da în chirie, ca privat?

5. Ce sunt asociațiile de locuințe?

6. Care este proporția de apartamente de închiriat în Berlin, ce aparțin acestor 
companii și asociații de construcție de locuințe?

7. Ce este indicele de chirie – Mietspiegel?

8. Cum s-au dezvoltat chiriile în Berlin în ultimii ani?

9. Ce procent din venitul net ar trebui să nu depășească costul chiriei și al 
costurilor suplimentare de întreținere?

10. Care sunt regulile care trebuie să fie aplicate în situații dificile de viață de 
către companiile imobiliare de stat – Härtefallregelung?

11. Ce legi sunt relevante pentru locuire?

12. Ce influențe au Senatul și administrația locală pentru a procura locuințe cu 
costuri suportabile? 

13. Ce înseamnă dreptul de precumpărare prevăzut de lege?

14. Ce este segmentul de piață protejat (geschütztes Marktsegment)?



15. La ce se referă conceptul de protecție (Milieuschutz)? 

16. Ce înseamnă frânarea prețului chiriei (Mietpreisbremse)?

17. Ce este un certificat de drept de locuință (Wohnberechtigungsschein) și 
cine îl primește?

18. Ce sunt banii sociali de locuire și cine îi primește?

19. Câte din locuințele disponibile în prezent în Berlin pot fi accesate cu un 
certificat de drept la locuință protejată?

20. Ce înseamnă „discriminarea pe piața imobiliară”?

21. Cine se confruntă cu discriminarea și de ce?

22. Cum vă puteți proteja de discriminare?

23. Ce face agenția care se ocupă de Chiria echitabilă – Locuirea echitabilă 
„Fair mieten – Fair wohnen”?

24. Ce poate face cineva în caz de discriminare?

25. Cum protejează AGG împotriva discriminării pe piața imobiliară?

26. Ce protecție oferă serviciul de consultanță pentru închiriere?

27. Cine îi asistă pe persoanelor refugiate aflate în căutarea de locuințe?

28. Cum poate ajuta LAF la căutarea de locuințe?

29. Ce este „Cazarea modulară pentru persoane refugiate”?



1. Câte persoane locuiesc în Berlin 
cu chirie și câți au locuința în 
proprietate?

În 2018, 3,7 milioane de persoane locuiau în aproximativ 2 
milioane de apartamente din Berlin.

1,6 milioane dintre acestea sunt apartamente de închiriat. 
Berlinul este un oraș al chiriașilor. Chiriașii plătesc lunar  
Chirie și costuri de întreținere a locuinței cei cărora  
le închiriază locuințe. 



Doar 15% dintre oamenii din Berlin locuiesc într-un apartament 
care le aparține.

În medie, oferta de locuințe de 40 de metri pătrați de persoană 
este destul de bună. În medie, aceasta înseamnă că unii oameni 
locuiesc într-un spațiu restrâns, în timp ce alții au mai mult 
spațiu de locuit.



2. Există un drept la locuire?

Locuința este o nevoie umană de bază. Organizația Națiunilor 
Unite a definit locuința ca un drept al omului. Acest drept al 
omului nu este ancorat în constituția germană. Cu toate acestea, 
statul ar trebui să sprijine toți oamenii pentru a avea locuințe 
adecvate. În Constituția de la Berlin, dreptul la o locuință 
adecvată este ancorat ca obiectiv național. Acest lucru nu poate 
fi contestat în instanță.

„Orice persoană are dreptul la o locuință adecvată. Statul 
promovează crearea și întreținerea unor locuințe adecvate, în 
special pentru persoanele cu venituri mici, precum și formarea 
de proprietăți rezidențiale.” – Constituția Berlinului,  
articolul 28 (1).

§



3. Ce sunt companiile finanțatoare  
ale constucției de locuințe?

Mari concerne de companii se ocupă de construcția, 
administrarea sau vânzarea de locuințe. În inventarul acestora 
se află, de regulă, zone rezidențiale foarte largi. Formele lor 
juridice sunt de ex. societăți pe acțiuni (AG) sau societăți cu 
răspundere limitată (GmbH). Dacă își construiesc propriile 
apartamente, acestea sunt numite și „asociații de locuințe”.

În calitate de corporații, unele companii de locuințe sunt 
orientate în primul către rentabilitate. Totuși, dacă acestea 
aparțin aparțin unei municipalități, unui stat federal, 
unei companii bisericești sau unei agenții sociale, profitul 
investițional nu se află în prim-plan. Sarcina lor este să ofere 
locuințe la prețuri accesibile și să le gestioneze profesional.



4. Ce înseamnă a da în chirie,  
ca privat?

Majoritatea fondului locativ de închiriere din Berlin aparține 
persoane fizice. Acestea pot fi mari companii de locuințe 
sau proprietari privați. Marile companii private de locuințe 
se așteaptă adesea la randamente mari ale investiției. Acest 
lucru este valabil mai ales pentru companiile internaționale 
care investesc în locuințe. Poate fi un avantaj să închiriezi un 
apartament de la proprietari „mici”. Relația este adesea mai 
personală, deoarece aceștia prețuiesc de obicei relația bună cu 
chiriașii și chiriașele lor.



5. Ce sunt asociațiile de locuințe?

Principiile construcției de locuințe în cooperare sunt 
responsabilitatea personală, autodeterminarea și 
autoadministrarea. Autoadministrarea înseamnă că 
reprezentanții aleși pot aduce interesele tuturor membrilor la 
o ședință de reprezentanți. Majoritatea cooperativelor își dau 
apartamentele doar membrilor. Dacă vrei să devii membru, 
trebuie să cumperi o cotă de membru. Prețurile pentru aceasta 
sunt diferite. Pentru persoanele care primesc plăți de transfer, 
birourile cetățenești locale pot acoperi aceste costuri. Drept 
răsplată pentru calitatea de membru, aceștia primesc drept de 
locuire și servicii în zonele rezidențiale deservite de asociații.



6. Care este proporția de 
apartamente de închiriat în Berlin,  
ce aparțin acestor companii și 
asociații de construcție de locuințe?

În Berlin se află șase companii de stat care se ocupă de 
finanțarea construcției de locuințe. Ele sunt degewo, 
GESOBAU, Gewobag, HOWOGE, STADT UND LAND și WBM. 
Ele aparțin statului Berlin. Acestea administrau, în 2018, în 
total, mai mult de 300000 de locuințe. Aceasta înseamnă cam 

fiecare al 60lea apartament din Berlin.

Aici puteți vedea o situație de ansamblu: 
https://inberlinwohnen.de/

HOWOGE
STADT
UND 
LAND

WBM

degewo

GESOBAU

Gewobag



În Berlin se găsesc și peste 80 de asociații de locuințe care au în 
total, în administrare, circa 200000 de spații. Acestea reprezintă 
12 procente din toate locuințele disponibile pentru închiriere, în 
Berlin. Există și asociații care administrează doar o singură 
locuință sau doar câteva locuințe. Și există, de asemenea, mari 
asociații de locuințe tradiționale din Berlin care dețin câteva mii  
de apartamente.

Aici puteți vedea o situație în ansamblu:  
https://www.berlin.de/special/immobilien-und- 
wohnen/adressen/wohnungsbaugenossenschaft/
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https://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen/adressen/wohnungsbaugenossenschaft/
https://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen/adressen/wohnungsbaugenossenschaft/


7. Ce este indicele de  
chirie – Mietspiegel?

Indicele chiriei pentru Berlin ajută la verificarea chiriei permise 
legal, în funcție de dimensiunea apartamentului, echipamentele 
incluse în chirie și locația din oraș. Indicele chiriei este creat de 
asociații de chiriași/e și proprietare/i și proprietari în cooperare 
cu Senatul. Acesta este revizuit și publicat la fiecare doi ani.

Proprietarii pot justifica creșterile chiriei cu indicele chiriei.  
Dar, în același timp, chiriașele și chiriașii pot verifica creșterile 
chiriei cu ajutorul indicelui chiriei. Oferă o imagine de ansamblu 
pentru determinarea chiriei comparative locale.

Aici puteți accesa site-ul Berliner Mietspiegel  
(cu serviciu de interogare date indice): 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/mietspiegel/

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/


8. Cum s-au dezvoltat chiriile în Berlin 
în ultimii ani?

Chiriile din Berlin au crescut brusc de câțiva ani. Acest lucru 
este valabil mai ales pentru închirierile noi. Chiriile din clădirile 
vechi sunt cele mai afectate. Dar și chiriile pentru apartamentele 
foarte mici și foarte mari au crescut brusc.

Locuințele puține și chiriile în creștere nu sunt doar o amenințare 
pentru persoanele cu venituri mici. De asemenea, devine din 
ce în ce mai dificil pentru persoanele cu venituri medii să 
găsească locuințe la prețuri accesibile. Chiriile în creștere fac 
dificilă găsirea unui apartament pentru persoanele de origine 
non-germană, familiile tinere, familiile numeroase, bătrânii, 
persoanele fără adăpost, persoanele cu dependențe, cei eliberați 
din închisoare și persoanele îndatorate.



9. Ce procent din venitul net ar trebui 
să nu depășească costul chiriei și al 
costurilor suplimentare de întreținere?

Conform asociațiilor de locatari și asociațiilor sociale, costul 
total de locuire, incluzând chiria și costurile de întreținere, nu 
ar trebui să fie mai mare de o treime din venitul net (venituri 
rămasă în mână după deducerea contribuțiilor de asigurări 
sociale și a impozitelor). Dacă sunt mai mari, rămâne prea puțin 
din venit pentru alte cheltuieli de trai.

Locuințele accesibile sunt dificil de găsit, mai ales pentru 
persoanele cu venituri mai mici. Prin urmare, există dreptul la 
beneficii de locuință sub formă de prestații sociale sau subvenții 
de închiriere prin garanția de bază. (Vedeți întrebările 17 și 18)





10. Care sunt regulile care trebuie să 
fie aplicate în situații dificile de viață 
de către companiile imobiliare  
de stat – Härtefallregelung?

Dacă chiria reprezintă mai mult de o treime din venitul net al 
gospodăriei, un caz de dificultate poate fi depus la compania 
municipală de locuințe. Aceasta înseamnă că gospodăriile 
afectate pot solicita companiei municipale de locuințe o reducere 
a chiriei. Cu toate acestea, pentru recunoașterea unui caz de 
dificultate, este necesar ca anumite limite de venit să nu fie 
depășite. Prin urmare, toți membrii gospodăriei trebuie să-și 
dovedească veniturile companiei de locuințe. Acest lucru se 
aplică și copiilor, rudelor și partenerilor ilegitimi care locuiesc în 
gospodărie. Dimensiunea apartamentului joacă, de asemenea, 
un rol important în determinarea unui caz de dificultate.



Condițiile în care companiile de locuințe urbane trebuie să 
accepte un caz de dificultate sunt reglementate printr-un 
acord de cooperare între Administrația Senatului pentru 
Dezvoltare Urbană și Locuințe și compania de locuințe. O astfel 
de reglementare nu se aplică la proprietarii privați de locuințe 
închiriate.



11. Ce legi sunt relevante  
pentru locuire?

Dreptul locuirii este complicat. Asociațiile de chiriașe/i, precum 
și centrele de consiliere socială locale oferă informații și 
sfaturi. Oricine are probleme cu proprietarul sau nu este sigur 
dacă scrisorile despre apartament au fost înțelese corect ar 
trebui să le contacteze. Nerespectarea scrisorilor și cererilor 
poate duce la pierderea apartamentului. Cele mai importante 
Reglementări privind chiria și locuința se află în Codul civil 
german (BGB) la paragrafele 535-577 a. Pentru asociațiile de 
locuințe (cooperative), există unele reglementări speciale care 
sunt cuprinse în Legea cooperativelor și în actul constitutiv al 
cooperativelor.

1 2 3 4 5 6 7



Aceste legi conțin cele mai importante drepturi și obligații care 
reglementează existența ca locatar. Alte legi importante pentru 
locuire sunt:

• „Legea pentru eliminarea abuzurilor în locuințe” (Legea privind 
supravegherea locuințelor). Această lege este importantă dacă 
locuința are defecțiuni grave.

• „Legea locuirii Berlin” și „Legea furnizării de locuințe în Berlin”. 
Aceste legi conțin reglementările privind locuințele sociale din 
statul Berlin.

Pentru persoanele care primesc plăți de transfer sunt relevante 
reglementările de implementare pentru acordarea prestațiilor în 
conformitate cu Cartea II și Cartea XII din Codul social. Acestea 
reglementează, de exemplu, cât de mare poate fi un apartament 
și cât poate costa dacă primiți beneficii din asistența pentru 
locuințe sociale a birourilor cetățenești locale sau a centrului de 
muncă. 

1 2 3 4 5 6 7



12. Ce influențe au Senatul și 
administrația locală pentru a procura 
locuințe cu costuri suportabile? 

De aproape 10 ani, cererea de locuințe la prețuri accesibile în 
Berlin a fost mai mare decât oferta. Senatul se străduiește să 
crească oferta și să consolideze drepturile chiriașilor Construirea 
rapidă de apartamente ieftine necesită cooperare: Senatul și 
cartierele oferă împrumuturi funciare și ieftine. Companiile de 
locuințe municipale și private planifică și construiesc case și 
zone rezidențiale noi în oraș. Cetățenilor li se cer din ce în ce mai 
mult părerea și sugestiile pentru o viață bună la Berlin. Uneori, 
dreptul de achiziție preliminară ajută districtele să  
asigure locuințe la prețuri accesibile.



13. Ce înseamnă dreptul de 
precumpărare prevăzut de lege?

Creșterea prețurilor pe piața imobiliară crește riscul speculațiilor. 
Casele pot deveni mărfuri Multe persoane chiriașe sunt 
amenințate cu dislocarea atunci când casele sunt vândute. 
Pentru a menține compoziția socială a populației rezidente 
inițiale, districtele pot folosi dreptul de precumpărare în anumite 
zone. Dacă fac astfel, vor prelua casele printr-o companie 
municipală de locuințe. Cu excepția cazului în care primii 
cumpărători interesați se angajează să protejeze chiriile pentru 
locuințele achiziționate, prin obligații sociale corespondente.



14. Ce este segmentul de piață 
protejat (geschütztes Marktsegment)?

Segmentul de piață protejat a fost creat de Senat pentru a oferi 
un apartament în caz de urgență. În acest scop, a fost încheiat 
un acord de cooperare între Oficiul de Stat pentru Sănătate și 
Afaceri Sociale, districte și în principal cu companiile de locuințe 
municipale. În 2018 erau 1.350 de apartamente în segmentul 
de piață protejat. Concurența pentru aceste apartamente este 
acerbă. Cu toate acestea, segmentul pieței protejate ajută multe 
persoane care au nevoie de locuințe să închirieze un apartament.

Contractul reglementează, de asemenea, cine este eligibil pentru 
segmentul de piață protejat. El determină cum arată accesul 
către un astfel de apartament. Oficiul pentru Afaceri Sociale 
decide dacă cineva poate fi acceptat pe segmentul de piață 
protejat prin programul „Prognoza socio-educațională”. 



Oficiul trebuie să confirme că persoană care aplică pentru locuire 
este capabilă să aibă o viață și o gospodărie independente în 
ciuda situației de urgență.

Nu există o îndreptățire de a primi dreptul de locuire în 
segmentul de piață protejat.

Mai multe informații pot fi găsite aici: 
https://www.berlin.de/lageso/soziales/
geschuetztes-marktsegment/

https://www.berlin.de/lageso/soziales/geschuetztes-marktsegment/
https://www.berlin.de/lageso/soziales/geschuetztes-marktsegment/


15. La ce se referă conceptul  
de protecție (Milieuschutz)? 

Protecția locuirii este un instrument de planificare urbană 
pentru a preveni creșterea prețurilor și speculațiile. Este folosit 
pentru a stabili cadrul pentru modernizarea spațiului de locuit. 
De asemenea, servește la menținerea chiriilor spațiului de locuit 
modernizat și a suprataxelor de modernizare în anumite limite.

Protecția mediului este prevăzută în secțiunea 172,  
paragraful 1, nr. 2 din Codul clădirilor. Acesta stabilește reguli 
pentru districtele în care problemele de locuință sunt deosebit de 
grave. Acest lucru protejează structura socială a populației din 
cartiere. Totuși chiriașii nu pot solicita a astfel de protecție  
la nivel individual.



16. Ce înseamnă frânarea prețului 
chiriei (Mietpreisbremse)?

În trecut, chiriile puteau fi ușor crescute în timp. La reînchirierea 
apartamentelor existente, frânarea chiriei ar trebui să limiteze  
chiria la o creștere maximă de 10% peste chiria locală 
comparabilă. Cu toate acestea, nu se aplică clădirilor noi sau 
închirierii pentru prima dată, după renovări ample. Pe scurt:  
Frânarea chiriei poate fi aplicată numai atunci când persoanele 
chiriașe își cer drepturile. Oricine consideră chiria prea mare 
trebuie să trimită acest lucru în scris proprietarului sau 
proprietarei. Pentru a face acest lucru, persoana trebuie să 
fie informată despre chiria maximă permisă. În consecință 
proprietarul/a are obligația să se explice sau să ajusteze 
corespunzător chiria. Altfel puteți da proprietarul/a în judecată. 

Mai multe informații puteți găsi aici:  
https://mieterschutz.bund.de/. Frânarea chiriei a 
fost foarte puțin utilizată până acum.



17. Ce este un certificat de drept  
de locuință (Wohnberechtigungsschein)  
și cine îl primește?

Un certificat de drept de ședere (WBS) confirmă că aveți un venit 
scăzut. Este un certificat oficial cu ajutorul căruia o persoană 
care închiriază poate dovedi că are dreptul să se mute într-un 
apartament (locuință socială) subvenționat cu fonduri publice.

Gospodăriile al căror venit nu depășește limita de venit relevantă 
pentru acestea au dreptul la un certificat de drept de locuință.

Informații despre limitele de venit stabilite de Senat sunt 
disponibile de la autoritățile pentru locuințe și aici, pe internet:

www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/
mieterfibel/de/mf_wbs.shtml

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterfibel/de/mf_wbs.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterfibel/de/mf_wbs.shtml


18. Ce sunt banii sociali  
de locuire și cine îi primește?

Cei care au doar un venit scăzut pot avea drept de  
a primi prestații sociale pentru locuință. Beneficiul  
pentru locuință nu trebuie rambursat. Cine anume primește 
alocația pentru locuință și cum se calculează se află folosind o 
formulă complicată. Aceasta conține numărul de persoane din 
gospodărie, veniturile acestora, o serie de alocații posibile și 

chiria brută. Puteți găsi mai multe informații și un 
calculator al alocației pentru locuințe la:  
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/ 
wohnen/wohngeld/diwo.shtml

Beneficiarii plăților de transfer nu au dreptul la indemnizația 
de locuință. Aici legislativul a stabilit costurile de locuință ca 
aparținând plăților de transfer. Deci, dacă primiți deja ajutorul  
de șomaj II, nu puteți primi și alocația pentru locuință.



19. Câte din locuințele disponibile 
în prezent în Berlin pot fi accesate 
cu un certificat de drept la locuință 
protejată?

Există aproximativ 100.000 de apartamente în Berlin, a căror 
chirie este redusă prin subvenții publice. Se mai numesc și 
locuințe sociale. Pentru închirierea lor este aproape întotdeauna 
necesar. Un certificat de drept de locuință (WBS). Astfel de 
apartamente pot fi închiriate fără WBS numai în cazuri speciale. 
Aceste apartamente trebuie să fie selectate de la biroul 
responsabil din districtul Berlin. Construcția de noi locuințe 
sociale a fost din nou subvenționată din 2014. Cu toate acestea, 
încă nu sunt suficiente locuințe în Berlin pentru a răspunde 
cererii.



20. Ce înseamnă „discriminarea  
pe piața imobiliară”?

Discriminarea pe piața imobiliară înseamnă a dezavantaja 
oamenii atunci când caută un apartament, când accesează 
sau când folosește o locuință. Discriminarea are loc, printre 
altele, pe baza atribuirii caracteristicilor care sunt recunoscute 
drept caracteristici ale discriminării în Legea generală privind 
egalitatea de tratament. În sectorul locuințelor are loc atât prin 
discriminare în alocarea apartamentelor, cât și prin creșteri 
nejustificate de chirie doar pentru anumiți locatari. Apare și 
în conflictele de vecinătate și acționează ca o piedică pentru 
participarea la furnizarea de locuințe. Persoanele care locuiesc în 
proprietate sunt, de asemenea, afectate.



21. Cine se confruntă cu discriminarea 
și de ce?

Discriminarea poate afecta pe oricine! Pe piața locuințelor, 
aceasta afectează cel mai adesea migranții de origini diverse.  
Afectează, de asemenea, și părinții singuri și familiile 
numeroase cu venituri mici, bătrânii (în special femeile în 
vârstă), homosexualii și lesbienele, precum și persoanele trans. 
Persoanele aflate în situații sociale speciale, precum tinerii 
defavorizați, persoanele cu stres psihologic, persoanele cu 
dizabilități, cele eliberate din închisoare și persoanele fără 
adăpost, suferă, de asemenea, de discriminare.

În prezent este nevoie de intervenție în Berlin, în special din 
cauza lipsei de locuințe: crește concurența persoanelor cu 
venituri medii și mici pentru locuințe la prețuri accesibile.



!!!






22. Cum vă puteți proteja  
de discriminare?

Este important ca cei afectați să-și cunoască drepturile și să știe ce 
să facă în caz de discriminare. Oricine crede că este dezavantajat 
ar trebui să adune dovezi în acest sens și să ceară sfaturi. 
Există servicii speciale de consiliere și sprijin pentru cazurile 
de discriminare pe piața imobiliară, oferite gratuit și în mod 
imparțial, cum este „Chirie echitabilă – Locuire echitabilă”. 

Acesta este centrul din Berlin împotriva discriminării 
pe piața imobiliară www.fairmieten-fairwohnen.de. 
Centrul oferă consiliere pentru persoanele afectate și 
broșuri informative în mai multe limbi.22. Wie kann man sich vor 

Diskriminierung schützen? 

sie im Falle einer Diskriminierung tun können. Wer annimmt, 

benachteiligt zu werden, sollte Indizien dafür sammeln und 

sich auf jeden Fall beraten lassen. Eine spezielle Beratung und

Unterstützung bei Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 

bietet kostenlos und parteiisch „Fair mieten – Fair wohnen“ an

   Das ist die Berliner Fachstelle gegen 

   Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 

   (www.fairmieten-fairwohnen.de

   

   in vielen Sprachen an.



23. Ce face agenția care se ocupă de 
Chiria echitabilă – Locuirea echitabilă 
„Fair mieten – Fair wohnen”?

Obiectivul departamentului „Chirie echitabilă – Locuire echitabilă”  
este de a sprijini o practică de închiriere nediscriminatorie în 
Berlin, prin strategii corespunzătoare și rețea. În dialog cu 
politicieni, administrația, ofertanții de locuințe și cei afectați, 
putem soluționa cazurile de discriminare. Agenția specializată 
solicită partenerilor săi de dialog să accepte perspectiva celor 
afectați și să fie dispuși să medieze. 

Acest lucru îi poate încuraja pe cei afectați să acționeze.  
O bază importantă pentru activitatea centrului „Chirie echitabilă 
– Locuire echitabilă” este legea generală privind egalitatea de 
tratament.



24. Ce poate face cineva în caz  
de discriminare?

Dacă vă simțiți discriminat/ă, e bine să vă controlați nervii chiar 
și atunci când există o mânie justificată. Este important să nu te 
lași provocat/ă. Asigurați-vă dovezi corespunzătoare. Vorbiți cu 
martorii. Scrieți un registru al evenimentelor. Luați legătura cu 
un centru de consiliere.

În funcție de tipul de plângere și discriminare, acesta are opțiuni 
diferite de intervenție.

În coordonare cu persoana în cauză, centrul de consiliere 
poate formula o plângere de discriminare și poate cere celor 
responsabili să comenteze. Activitatea de relații publice poate 
ajuta, de asemenea, la corectarea deciziilor de închiriere.

În cazul în care plângerile nu dau roade, victimele au opțiunea de 
a da în judecată și a cere despăgubiri. 



ATENȚIE, TERMEN DE PRESCRIPȚIE

Pentru a putea urmări cererile în mod legal, reclamantul/a 
trebuie să depună o plângere detaliată de discriminare și o 
solicitare a tratamentului egal general, în termen de două luni 
de la incident. După care aveți la dispoziție trei ani pentru a da în 
judecată.

Puteți găsi un model de la Agenția 
Antidiscriminare aici: 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/
DE/Beratung/Handbuch/Anhang/
Musterschreiben/Musterschreiben_node.html

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Beratung/Handbuch/Anhang/Musterschreiben/Musterschreiben_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Beratung/Handbuch/Anhang/Musterschreiben/Musterschreiben_node.html
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Beratung/Handbuch/Anhang/Musterschreiben/Musterschreiben_node.html


25. Cum protejează AGG împotriva 
discriminării pe piața imobiliară?

Legea generală privind egalitatea de tratament (AGG) 
promovează tratamentul egal pentru toată lumea în viața de 
zi cu zi, la locul de muncă și în domeniul locuirii. Discriminarea 
directă sau indirectă sau dezavantajarea pe bază de origine 
etnică, sex, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau identitate 
sexuală nu sunt permise. Câteva excepții pot fi tolerate dacă se 
bazează pe un temei juridic separat. AGG permite un tratament 
diferit ce are ca scop crearea și menținerea structurilor rezidente 
stabile social precum și condiții economice, sociale și culturale 
echilibrate. Cu toate acestea, inițiativele de combatere a 
discriminării pun sub semnul întrebării aceste excepții, deoarece 
sunt deseori interpretate greșit.



În cazul unei încălcări a legii, persoanele afectate au dreptul 
să ceară renunțarea la tratamentul inegal sau să solicite 
despăgubiri financiare. Legea nu garantează dreptul la spațiul  
de locuit.

AGG nu acoperă discriminarea bazată pe situația socială. De 
asemenea, nu acoperă direct discriminarea lingvistică care este 
comună pe piața imobiliară. Drept urmare, aceste cazuri de 
discriminare pot fi soluționate cu greu.



26. Ce protecție oferă serviciul  
de consultanță pentru închiriere?

Toate organizațiile de chiriași/e oferă membrilor lor ajutor în 
problemele legii chiriei și discriminării.

Consultanța pentru închiriere include: corespondența cu cei care 
închiriază, reprezentare în instanță în materie de drept la locuire 
și protecție socială a persoanelor chiriașe, informații despre 
situația legală a închirierii și politicile de locuire. Organizațiile 
de chiriași/e contribuie la consolidarea în comun a intereselor 
în politica de locuințe și chirie. Acestea asigură protecție față de 
dezavantaje generate de dreptul de închiriere și contractele de 
închiriere și oferă informații despre dezvoltarea pieței imobiliare 
din Berlin. Puteți găsi informații despre organizațiile mari de 

persoane chiriașe din Berlin la care trebuie să 
deveniți membru pentru sfaturi, de exemplu aici:  
https://www.berliner-mieterverein.de/
wir-ueber-uns/beratungszentren.htm

https://www.berliner-mieterverein.de/wir-ueber-uns/beratungszentren.htm
https://www.berliner-mieterverein.de/wir-ueber-uns/beratungszentren.htm


https://www.bmgev.de/beratung/
beratungsstellen.html

Toate oficiile de district oferă, de asemenea din 
2018/2019 sfaturi gratuite pentru chiriași. Centrul 
de consiliere pentru clienți din Berlin oferă consiliere 
gratuită privind datoriile energetice:  
https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/
energie/energieschuldenberatung-25165

Deseori există și oferte gratuite de consiliere în 
cartier, de exemplu de la administrația cartierului  
(https://www.quartiersmanagement-berlin.de/quartiere.html), 

în centrele raionale sau la inițiativele de politici de 
locuințe din Kreuzberg Friedrichshain și Neukölln.

https://www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen.html
https://www.bmgev.de/beratung/beratungsstellen.html
https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energie/energieschuldenberatung-25165
https://www.verbraucherzentrale-berlin.de/energie/energieschuldenberatung-25165
https://www.quartiersmanagement-berlin.de/quartiere.html


27. Cine îi asistă pe persoanelor 
refugiate aflate în căutarea de locuințe?

Centrul de întâmpinare din Berlin oferă informații despre 
căutarea unui apartament, în multe limbi.  Puteți merge acolo 
personal (Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin-Mitte) sau puteți 
găsi informații de la inițiativele de sprijin voluntar, online. 

https://www.berlin.de/willkommenszentrum/
wohnen/wohnungssuche/

Acestea lucrează împreună în „Rețeaua de căutare 
a locuințelor” și cu Consiliul Berlinului pentru Refugiați. Centrul 
de întâmpinare organizează în mod regulat evenimente de 
informare pentru persoanele care oferă asistență. Unele districte 
finanțează proiecte în sprijinul persoanelor refugiate care 
caută cazare, sau și-au înființat propriile birouri în acest scop în 
administrația lor. Oficiul de Stat pentru Afaceri ale Refugiaților 
(LAF) sprijină, de asemenea, persoanele refugiate în căutarea de 
cazare (pentru informații despre LAF a se vedea întrebarea 28).



28. Cum poate ajuta LAF  
la căutarea de locuințe?

LAF – Landesamt für  Flüchtlingsangelegenheiten a fost înființat  
în August 2016. Se ocupă de toate sarcinile legate de îngrijirea, 
sprijinul și cazarea persoanelor refugiate. Centrul său de 
performanță oferă informații despre locuirea în module de 
cazare și căutarea de cazare. Pentru persoanele refugiate care 
nu sunt încă susținute de centrul de locuri de muncă, acesta 
plătește costurile de locuință. O condiție prealabilă pentru 
aceasta este o „aprobare generală pentru închirierea unui 
apartament” de către LAF.

Unele dintre apartamentele pe care le mediază LAF provin dintr-
un grup de companii de locuințe municipale. Ele oferă 
un anumit contingent de apartamente vacante 
pentru persoane refugiate.



29. Ce este „Cazarea modulară  
pentru persoane refugiate”?

Cazările modulare pentru refugiați/te (MUF) sunt case sau 
clădiri rezidențiale care, datorită construcției lor simple, au fost 
finalizate într-un timp foarte scurt. Toate au planuri de etaj 
similare. Mai multe persoane sau familii împart băi, bucătării și 
camere comune. Fiecare cazare este administrată de un furnizor  
și are în jur de 450 de locuri. Persoanele refugiate ar trebui să 
locuiască aici temporar, doar până când își vor găsi propriul  
apartament. Pentru a întări comunitatea din cartier în 
vecinătatea marilor adăposturi pentru persoane refugiate, 
Senatul a dezvoltat programul „Berlinul dezvoltă noi cartiere” 

(BENN). Informații despre BENN pot fi găsite aici:  
 
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/
staedtebau/foerderprogramme/benn/

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/benn/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/benn/
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