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Ce îmi trebuie pentru înregistrare?

➜ Poză tip pașaport
 Notă: Poza trebuie să fie actuală, 
 fără margini, 45 mm înălțime, 35 mm lățime

➜ Carte de identitate, pașaport, document care 
 ține loc de pașaport sau înlocuitor al actului 
 de identitate

➜ Adeverința de participare la o consiliere de 
 sănătate în ultimele 3 luni conform § 10 alin. 1 
 ProstSchG [Legea pentru protecția prostituatelor]
 GESAH 14 – Autoritatea pentru sănătate și 
 protecția consumatorilor, tel.: 040-428 37-4120

➜ O confirmare actuală de înregistrare o puteți obține 
 în fiecare centru de servicii a unui oficiu de sector 
 din Hamburg.

Indicații privind adresa de comunicare: 
O adresă de comunicare se acceptă numai în cazul  
persoanelor fără domiciliu sau străinilor/străinelor. 
Sub www.hamburg.de/prostitution puteți obține un 
formular tip ca dovadă pentru o adresă de comunicare 
pentru a fi prezentată la înregistrare.

Indicații pentru cetățeni străini fără autorizație de  
liberă circulație: În cazul acesta trebuie să prezentați 
documente din care să rezulte că aveți dreptul de muncă 
sau de desfășurare de activități independente în Germania.

Ce date personale vor fi luate în evidență 
la înregistrare?

➜ Prenume și nume

➜ Data și locul nașterii

➜ Cetățenia

➜ unica locuință sau locuința principală în sensul legii 
  de înregistrare a domiciliului, în subsidiar o adresă 
  de comunicare cât și

➜ numirea orașului în care se desfășoară activitatea  
 sau se intenționează să se desfășoare activitatea

Consilieri, licențe 
și înregistrări conform 
Legii pentru protecția prostituatelor

Românesc | Rumänisch
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FA-BEA* Pro

Legea pentru protecția prostituatelor

Din data de 1 iulie 2017 toate persoanele care lucrează în 
domeniul sexului (prostituate de sex feminin, masculin și 
trans*) în Hamburg trebuie să se înregistreze.

Pentru a își putea desfășura activitatea de prostituție 
persoanele care lucrează în domeniul sexului (prostituate 
de sex feminin, masculin și trans*) sunt obligate să aibă 
eliberată o adeverință de înregistrare. În cadrul înregis-
trării se poate de asemenea elibera o adeverință alias cu 
pseudonimul ales (de exemplu numele de lucru).

În Hamburg autoritatea competentă pentru înregistrarea 
ca prostituat/ă conform Legii pentru protecția prostitua-
telor – pe scurt: ProstSchG – este oficiul de sector Altona.  

Oficiul de specialitate FA-BEA* Pro este responsabil pen-
tru trei sarcini: Înregistrarea asistată de o convorbire in-
formativă și o consiliere pentru dumneavoastră ca prosti-
tuat/ă, acordarea licenței pentru activitatea de prostituție 
(locații de prostituție, manifestări de prostituție, interme-
diere de prostituție și vehicule de prostituție în Hamburg) 
și supravegherea și controlul în toate privințele.  

Vă stăm la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră 
cu privire la munca în domeniul sexului (prostituție). 

Sistemul de ajutor și instituțiile publice în Hamburg

➊ ❑ FA-BEA* Pro
Întrebări cu privire la Legea pentru protecția prostituatelor, Biroul pentru înregistrare și consiliere
Große Reichenstraße 14, 2. 2, 20457 Hamburg, tel.: 040-428 11-1466

➊ ❑ GESAH 14 – Consiliere de sănătate pentru prostituate
Große Reichenstraße 14, 3. 2, 20457 Hamburg, tel.: 040-428 37-4120 
➜ Toate serviciile următoare de consiliere lucrează anonim și cu acceptanță.

➋ ❑ Basis-Projekt – Punct de contact și loc de înnoptat 
pentru prostituate de sex masculin (Basis und Woge e. V.)
Pulverteich 17, 20099 Hamburg (St. Georg) 
U/S Hauptbahnhof, tel.: 040-280 16 07
www.basis-projekt.de

➌ ❑ ragazza e. V. – Ajutor pentru femei care consumă 
droguri și/sau lucrează în domeniul sexului 
Brennerstraße 19, 20099 Hamburg (St. Georg)
U 1 Lohmühlenstraße sau U/S Hauptbahnhof
tel.: 040-24 46 31, www.ragazza-hamburg.de

Zonă restricționată Hamburg, Consiliere de specialitate 
cu privire la prostituție a Diakonie Hamburg

➜ ➍ ❑ Zona restricționată St. Georg
Lindenstraße 13, 20099 Hamburg 
U 1 Lohmühlenstraße sau U/S Hauptbahnhof
tel.: 040-24 66 24 
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet

➜ ➎ ❑ Zona restricționată St. Pauli
Seilerstraße 34, 20359 Hamburg 
U 3 St. Pauli | S 1, S 11, S 3 Reeperbahn
tel.: 040-31 64 95
www.sperrgebiet-hamburg.de/sperrgebiet-stpauli

➏ ❑ CASA blanca – Centrul pentru SIDA și  
boli cu transmitere sexuală în Altona
Max-Brauer-Allee 152, 22765 Hamburg (Altona)
S 11, S 21, S 31 Holstenstraße
tel.: 040-428 37-4104 / 040-428 37-4118
www.hamburg.de/casablanca

❑ KOOFRA – Koordinierungsstelle gegen Frauenhandel e. V. 
[Instituția de coordonare împotriva traficului de femei]
Postfach 500131, 22701 Hamburg 
tel.: 040-679 99 757, www.koofra.de

Alte ajutoare în caz de urgență

poliția: 110 | pompieri / salvare: 112 
Telefonul de ajutor violența împotriva femeilor: 
08000 116 016


