
 

Folder cu informații  
pentru administratoarele 
și administratorii 
de localuri pentru prostituție  

V-ați decis să deschideți în Viena un local pentru prostituție. În Austria  
prostituția este în principiu legală dacă persoanele prostituate
au împlinit deja vârsta de 18 ani. În calitate de administratoare res- 
pectiv administrator a/al unui local de prostituție aveți diverse obligații.  

Această broșură vă informează în legătură cu legislația din Viena pen-
tru a putea respecta în conformitate cu reglementările în vigoa- 
re  obligațiile  dumneavoastră  legale  și  a  putea  evita  încălcarea  
legislației.  

CONDUCEREA UNUI LOCAL PENTRU  
PRACTICAREA PROSTITUȚIEI FĂRĂ A SE 
FACE PASIBILĂ/PASIBIL DE PEDEAPSĂ 

Condiții pentru o funcționare legală  
Zonele de protecție de 150 m nu mai sunt valabile începând de la 1  
noiembrie 2011 nici pentru localurile pentru practicarea prostituției.  

Un local pentru practicarea prostituției trebuie să îndeplinească  
urmatoarele condiții: 
• Trebuie să aibă acces direct și separat la spațiul public. 
• Persoanele prostituate trebuie să aibă dreptul de folosire a tuturor  

încăperilor localului de prostutiție. 
• Nu este permis ca localul pentru practicarea prostituției să se  
 afle într-o gară sau într-o stație și nici într-o locuință din incinta  
 unei cladiri de locuit. 
• Localul pentru practicarea prostituției trebuie să dispună de   
 facilități și măsuri de siguranță în vederea protecției oamenilor  
 (căi de evacuare, stingătoare de incendii, un număr suficient de   

dușuri și WC-uri, etc.). Prevederile exacte cu privire la aceasta le   
găsiți în regulamentele Oficiului Municipal Viena. 

• Trebuie garantată protecția tinerelor și tinerilor iar locuitoarele și  
locuitorii din zonă nu trebuie să fie supuse/supuși disconfortului  

 (în special prin marcarea localului pentru practicarea prostituției  
 sau prin semnalizarea optică a acelor părți ale clădirii care sunt  

vizibile pentru locuitoarele și locuitorii din zonă).   

Vă rugăm să aveți în vedere: În cazul în care se intenționează a se  
iniția prostituția și în fața localului, este valabil în plus și regulamentul     
cu privire la prostituția stradală. 

În zonele locuite este interzisă inițierea prostituției pe stradă. 

Este interzisă exercitarea prostituției pe stradă (acte sexuale de ori-     
ce fel). 

Controlul localului dumneavoastră:  
Poliția și Secția Municipală 36 sunt obligate să verifice, independent  
de alte autorități, dacă respectați Legea Prostituției, decretele și de- 
cizia. Poliția are dreptul de acces la localul dumneavoastră folosind  
forța  corespunzătoare  și  pe  cheltuiala  dumneavoastră.  În  caz  de
abateri grave poliția are dreptul să închidă localul dumneavoastră     
pe loc! 

Vă rugăm să aveți în vedere: Vi se recomandă să puneți la  
dispoziția persoanelor prostituate prezervative în mod gratuit. 

Conducerea localului de către persoane prostituate:  
În cazul în care conduceți un local pentru practicarea prostituției dar  
și exercitați personal prostituția, trebuie să faceți cunoscut poliției  
atât faptul că dumneavoastră conduceți acest local pentru practica- 
rea prostituției cât și faptul că exercitați prostituția!  

CENTRE DE CONSILIERE PENTRU ADMINIS- 
TRATOARE ȘI ADMINISTRATORI DE LOCA-
LURI PENTRU PRACTICAREA PROSTITUȚIEI 
SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte  
(SOPHIE Centrul de formare pentru persoane prostituate)  
1150 Wien, Oelweingasse 6–8 

01 897 55 36      E-Mail: sophie@volkshilfe-wien.at  
Wirtschaftskammer Wien – Fachgruppe Gastronomie 
(Camera de Comerț Viena – Grupa de specializare gastronomie)  
1010 Wien, Judenplatz 3-4 

01 514 50-4207   E-Mail: gastronomie@wkw.at  
Landespolizeidirektion Wien  
Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten 
(Direcția de Poliție a Landului Viena  
Biroul de înregistrare pentru prostituție)  
1010 Wien, Deutschmeisterplatz 3 

01 313 10-21180  
Beratungsstelle COURAGE Wien 
(Centrul de consiliere COURAGE Viena)  
1060 Wien, Windmühlgasse 15/1/7 

01 585 69 66     E-Mail: info@courage-beratung.at  

FOLOSIREA FORȚEI ÎMPOTRIVA PERSOANE-
LOR PROSTITUATE SAU ÎMPOTRIVA  
PERSOANELOR PROSTITUATE MINORE   
În Austria toate aceste lucruri sunt interzise și SE PEDEPSESC: 
• A obliga alți oameni la practicarea prostituției 
• Prostituția la o vârsta mai mică de 18 ani
• Amenințări la adresa familiei persoanei prostituate
• Obligarea persoanei prostituate de a lucra fără prezervativ
• Obligarea la practici sexuale respinse de către persoana prostituată
• Reținerea banilor (a unei părți din banii) primiți de la client
• Reținerea pașaportului persoanei prostituate
• Obligarea la prostituție a persoanelor prostituate care doresc
 să renunțe la prostituție
• Obligarea persoanelor prostituate de a rămâne în local  
În cazul în care practicați asemenea acțiuni trebuie să vă așteptați la investigaț
din partea poliției și la începerea unei proceduri penale!
24h – Frauennotruf  
(24h – Apel de urgență pentru femei) 

01 71 71 9    E-Mail: frauennotruf@wien.at  
www.frauennotruf.wien.at  
24h – Helpline bei Menschenhandel (Polizei) 
24h – Helpline în caz de trafic de persoane (poliția) 

01 248 36-85383     E-Mail: menschenhandel@bmi.gv.at  
LEFÖ – IBF Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel  
(LEFÖ – IBF Centrul de intervenție pentru victime ale traficului de femei) 
1040 Wien, Floragasse 7A/7 

01 796 92 98     E-Mail: ibf@lefoe.at  
SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte  
(SOPHIE Centrul de formare pentru persoane prostituate) 
1150 Wien, Oelweingasse 6–8 

01 897 55 36      E-Mail: sophie@volkshilfe-wien.at  
Beratungsstelle COURAGE Wien  
1060 Wien, Windmühlgasse 15/1/7 

01 585 69 66     E-Mail: info@courage-beratung.at  
Poliția:     133    Ambulanța:     144        Pompierii:     122  
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ÎNREGISTRAREA OBLIGATORIE A  
LOCALULUI PENTRU PRACTICAREA  
PROSTITUȚIEI  

Pasul 1  
Înregistrarea la poliție   

Ce trebuie să conțină înregistrarea? 
• Prenumele și numele dumneavoastră, nume de familie purtate  

anterior, data nașterii, cetățenia și adresa de domiciliu (act de  
identitate cu fotografie, dovada cetățeniei, certificat de naștere,  
adeverință de înregistrare în registrul central de evidență a    

 populației (Meldebestätigung)). 
• Descrierea localului pentru practicarea prostituției în dublu    
 exemplar. Se recomandă a se atașa la descriere fotografii ale   
 exteriorului localului! 
• Planuri ale localului pentru practicarea prostituției în dublu
 exemplar. Planurile trebuie să conțină confirmarea din partea unei
 specialiste sau a unui specialist în domeniul construcțiilor civile,
 în sensul că localul corespunde reglementărilor pentru construcții
 valabile pentru Viena și aprobării de construcție date precum și
 Legii de Prostituție din Viena din 2011 și dispozițiilor emise în
 baza acesteia.  
• Extrasul de cazier judiciar al dumneavoastră care să nu fie emis   

cu mai mult 3 luni în urmă. 

Vă rugăm să aveți în vedere: Obligativitatea pentru înregistra- 
rea  localului  pentru  practicarea  prostituției  există chiar dacă  localul  
are deja aprobare de construcție sau licență de funcționare conform  
reglementărilor pentru funcționarea activității persoanelor fizice autori- 
zate iar dumneavoastră aveți o autorizație de funcționare ca persoană  
fizică autorizată (Gewerbeberechtigung)! 
Contactați: Direcția de Poliție a Landului Viena
Biroul de înregistrări pentru prostituție 
1010 Wien  
Deutschmeisterplatz 3 

 01 – 313 10 – 21180  

Pasul 2  
Proceduri de investigare din partea poliției

Poliția verifică  
• datele declarate de dumneavoastră  
• extrasul dumneavoastră de cazier judiciar și 
• dacă se impun obligații pentru funcționarea corespunzătoare a
 localului  

Pasul 3  
Decizia emisă de poliție

În momentul în care investigațiile poliției sunt finalizate primiți o decizie  
pentru funcționarea localului pentru practicarea prostituției. 

Vă rugăm să aveți în vedere:  
• Puteți pune în funcțiune localul pentru practicarea prostituției doar   

după ce poliția a luat la cunoștință de notificarea dumneavoastră
 printr-o decizie definitivă.  

• În funcție de construcția și folosirea sa, localul trebuie să corespundă   
și legislației din alte domenii (reglementări din domeniul construcțiilor,  
reglementări privind desfășurarea activităților lucrative de catre 
persoanele fizice autorizate, legislația privind igiena in băi, etc.)  
și poate necesita aprobări suplimentare. În această privință adresați-  
vă primăriei de sector competente!  

Autoritatea competentă cu probleme de reglementări din domeniul  
construcțiilor o găsiți pe internet la pagina următoare 
http://www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/kontakt.html. 

Datele de contact ale primăriei de sector (Magistratisches Bezirk-
samt) responsabile pentru zona în care se află amplasat localul pentru
prostituție le găsiți pe internet la adresa:  
http://www.wien.gv.at/mba/mba.html.  

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ  
Nu vi s-a aprobat funcționarea localului? 
Aveți posibilitatea de a face plângere în termen de 4 săptămâni.  

Ați primit o decizie care conține restricții suplimentare pentru  
localul pentru prostituție al dumneavoastră? 
Aveți posibilitatea de a face plângere în termen de 4 săptămâni. 

Localul dumneavoastră a fost închis? 
Veți primi o decizie cu privire la aceasta după care aveți posibilitatea de 
a face plângere în termen de 4 săptămâni. 

Ați primit o decizie penală? 
Aveți posibilitatea de a introduce o cale de atac. Termenul pentru 
introducerea căii de atac este prevăzut în instrucțiunile cu privire la 
căile de atac din hotărârea penală. 

Doriți să introduceți cerere pentru a vi se aproba plata în rate a  
unei amenzi? 
Legea nu vă garantează acest drept. 

În toate aceste probleme vă acordă asistență centrele de consultanță.  

INFORMAȚII IMPORTANTE  
Administrația finanțelor publice 
Vă rugăm să țineți seama de obligațiile pentru plata impozitelor, înde- 
osebi cele apărute pe baza Legii TVA-ului și Legii impozitului pe ve-
nit. Țineți seama și de faptul că obligațiile de a vă înregistra și de a
plăti impozite pot apărea și înainte de punerea în funcțiune a localu-
lui pentru prostituție. Informați-vă la timp cu privire la aceste lucruri la  
Administrația finanțelor publice competentă! Pe pagina Ministeriului de
Finanțe găsiți o listă cu administrațiile finanțelor publice 
http://dienststellen.bmf.gv.at.  

Asigurarea socială 
Dacă nu mai aveți și alte venituri cu excepția celor provenite din localul 
pentru prostituție iar venitul dumneavoastră anual provenit de la 
acest local pe anul 2014 depășește limita care impune obligativita-

tea asigurării (6.453,36 euro), sunteți obligată/obligat ca în termen de 
4 săptămâni de la începerea activității sau cel târziu atunci când știți că 
depășiți limita care impune obligativitatea asigurării, să vă înregistrați 
la casa de asigurări ca “persoană nouă care desfășoară o activitate 
independentă” (“Neue Selbstständige”/”Neuer Selbstständiger”). În ca-
zul în care pe lângă veniturile provenite de la localul pentru prostituție 
mai aveți venituri și din alte activități, limita care impune obligativitatea 
asigurării este de 4.743,72 euro pe an.

Înregistrându-vă la casa de asigurări în primele 4 săptămâni, beneficiați  
de asigurare (medicală) din ziua în care începeți efectiv activitatea.   

Chiar dacă venitul dumneavoastră anual este mai mic decât limitele  
care impun obligativitatea asigurării, puteți să vă asigurați și benevol.  
În acest caz veți beneficia de asigurare din ziua în care v-ați asigurat  
(„asigurare opting-in”) („Opting-In-Versicherung“). 

Dacă pe lângă localul pentru prostituție conduceți în același timp și 
un local din domeniul hoteluri și restaurante pe care l-ați deschis pe  
bază de autorizație de persoană fizică autorizată, datorită înregistrării  
autorizației dumneavoastră, casa de asigurări (Sozialversicherungsan- 
stalt der gewerblichen Wirtschaft) vă va solicita înregistrarea la asigur- 
area socială. 

Vă rugăm să aveți în vedere: Subiectul „asigurare socială” este unul   
foarte complex, vă recomandăm o consiliere pe această temă. 
Contact: 
Casa de asigurări pentru antreprenori (SVA) 
Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) 
1050 Wien, Wiedner Hauptstraße 84-86  

 050 808-27500  

Dreptul de ședere  
Condiția pentru exercitarea prostituției în Viena este să aveți o ședere
legală în Austria. Solicitantele și solicitanții de azil trebuie să fie în Austria  
de cel puțin 3 luni. Deoarece reglementările legislației pentru străini sunt  
diferite vă recomandăm ca la început să vă folosiți de serviciile unui  
centru de consiliere.  

Înregistrarea în registrul central de evidență a populației  
Înregistrarea domiciliului se face la primăriile de sector (Magistratisches  
Bezirksamt): http://www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice  

Sănătatea și lipsa bolilor cu transmitere sexuală  
In Viena au dreptul să exercite  prostituția numai persoanele care nu
sunt bolnave de boli cu transmitere sexuală. De aceea persoanele pros-
tituate sunt obligate să meargă la control medical și să-și facă anali-
zele medicale în mod regulat. Analizele se efectuează la Ambulatoriul  
Secției Municipale 15 pentru diagnosticarea și tratarea bolilor cu tran- 
smitere sexuală de luni până vineri și sunt gratuite (Ambulatorium der
MA 15 zur Diagnose und Behandlung von sexuell übertragbaren Krank-
heiten (STD-Ambulatorium), 1030 Viena, Thomas-Klestil-Platz 8/2  
(Town-Town). Înregistrarea pentru analize începe la ora 10 iar ultima  
înregistrare are loc la ora 11.30.   
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