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Noua procedură online, de compensare în 
cazul pierderii câștigurilor din cauza 
coronavirusului 

Pentru a vă proteja împotriva fraudei, solicitările pot fi efectuate 
doar prin intermediul site-ului web www.ifsg-online.de  

Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale raportează: 

Compensațiile în cazul pierderii câștigurilor din cauza coronavirusului 

pot fi solicitate online, începând de luni, 27 aprilie 2020. Cu ajutorul 

aplicației online, angajatorii și lucrătorii independenți pot furniza toate 

datele necesare și pot încărca dovezi: rapid, ușor și fără hârtie. Cererile 

sunt trimise digital autorității competente din landul respectiv. 

 

Procedura online a fost dezvoltată de Ministerul Federal al Afacerilor 

Interne, pentru Construcții și Locuințe, și de Ministerul Sănătății al 

Landului Renania de Nord-Westfalia. Pe lângă aplicația online, 

software-ul este pus la dispoziția autorităților, pentru a le susține în 

prelucrarea eficientă a solicitărilor. Aceasta reduce timpul de prelucrare 

și accelerează acordarea compensațiilor. 

 

Ministrul federal de Interne, Horst Seehofer: „Statul trebuie să vină în 

ajutorul cetățenilor săi - și aceasta rapid, ușor și fără birocrație. Criza 

coronavirusului arată cât de importantă este digitalizarea administrației 

federale și a landurilor. De aceea, ne concentrăm eforturile aici și 

digitalizăm serviciile care sunt în prezent foarte solicitate.” 

 

Ministrul Sănătății, Karl-Josef Laumann: „Mă face cumva mândru faptul 

că în Renania de Nord-Westfalia am abordat acest proiect în ciuda 

tuturor provocărilor actualei crize. Deschizând drumul pentru zece state 

federale, împreună cu Ministerul Federal de Interne, am creat această 

nouă procedură online, în cel mai scurt timp. Acum este deosebit de 

important ca solicitanții să utilizeze doar site-ul nostru web oficial. În 

acest fel, ei pot exclude posibilitatea ca datele lor să ajungă pe mâna 
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șarlatanilor, prin intermediul unor site-uri web false, astfel cum s-a 

petrecut recent cu alte ajutoare de stat.” 

 

Informații suplimentare: 

Pot depune cereri persoanele care desfășoară activități independente și 

angajatorii care ar plăti compensațiile angajaților lor. Toate informațiile 

privind dreptul la compensații și procesul de solicitare a acestora sunt 

acum disponibile pe site-ul web www.ifsg-online.de. Solicitările pot fi 

efectuate pe acest site web, începând de săptămâna viitoare. 

 

Orice persoană pusă în carantină sau care nu are voie să lucreze din 

cauza propriei infectări și care, prin urmare, suferă o pierdere a 

câștigurilor, primește o compensație pentru pierderea câștigurilor din 

cauza Legii privind protecția împotriva infectării (IfSG). De la data de 30 

martie 2020, acest lucru se aplică și persoanelor care trebuie să aibă 

grijă de copiii lor, din cauza închiderii grădinițelor și școlilor, și care, prin 

urmare, nu pot lucra. Ceea ce este nou este faptul că această 

compensație poate fi solicitată și online. 

 

Procesul online a fost dezvoltat și pus la dispoziție în strânsă cooperare 

cu alte nouă state federale, sub conducerea Ministerului Muncii, 

Sănătății și Afacerilor Sociale din Landul Renania de Nord-Westfalia și a 

Ministerului Federal al Internelor, pentru Construcții și Locuințe. 

Landurile Baden-Württemberg, Bremen, Hesse, Mecklenburg-

Pomerania de Vest, Saxonia Inferioară, Renania-Palatinat, Saarland, 

Saxonia-Anhalt și Schleswig-Holstein vor participa pas cu pas.  

 

Proiectul face parte din digitalizarea administrativă, care este promovată 

în cadrul Legii privind accesul online, în cadrul cooperării dintre landuri 

și guvernul federal.  

 

Notă importantă pentru cetățeni: 

Verificați întotdeauna adresa URL a aplicației online și fiți atenți la site-

urile web frauduloase. Mai multe sfaturi despre cum să vă protejați pe 

internet puteți găsi și pe pagina de informații a Oficiul Federal pentru 

Securitatea Informațiilor (BSI) 

 

 
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați biroul de presă al Ministerului 
Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale, telefon 0211 855-3118. 
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