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INTRoDUCERE

România	 şi	 Bulgaria	 au	 aderat	 la	 Uniunea	 Europeană	 (UE)	 la	 1	 ianuarie	 2007.	 În	 virtutea	 aderării	

cetățenii	 români	 se	pot	muta	 şi	 trăi	neîngrădiți	 în	orice	 stat	membru	al	Uniunii	Europene	sau	al	

Spațiului	Economic	European	(SEE).	 În	general	 românii	au	aceleaşi drepturi fundamentale ca 
orice cetăţean european cu excepţia accesului pe piaţa muncii.

Pentru	 cetățenii	 români	 nu este necesară obţinerea vreunei permisiuni pentru a intra în 
Marea Britanie sau alt stat european şi pot trăi în aceste state fără nici o restricţie în 
primele 3 luni. Românii	pot	locui	în	Marea	Britanie	chiar	mai	mult	de	trei	luni,	oricât	doresc	chiar,	

dacă	îşi	exercită	un	drept	din	tratat	sau	dacă	solicită	un	permis	de	rezidență.

Cu toate acestea românii nu au automat şi dreptul de a munci în Marea Britanie.

Ţările	devenite	membre	UE	anterior	datei	de	1	ianuarie	2007,	cu	ajutorul	unei	derogări	de	la	Tratatul	

de	 la	 Amsterdam,	 au	 avut	 posibilitatea	 de	 a	 restricționa	 accesul	 românilor	 şi	 bulgarilor	 pe	 piața	

muncii	 pe	 o	 perioadă	 de	 5	 ani.	 De	 asemenea	 guvernul	 fiecărui	 stat	 din	 Uniunea	 Europeană	 își	

păstrează	dreptul	de	a	prelungi	restricția,	dar	nu	mai	târziu	de	1	ianuarien2014.

În	octombrie	2006,	guvernul	Marii	Britanii	a	anunțat	că	românii	şi	bulgarii	au	nevoie	de	autorizații	

pentru	a	munci	pe	teritoriul	UK.

Persoanele	calificate	şi	„înalt	calificate”	pot	lucra	fără	restricție	pe	piața	muncii	din	UK	atât	timp	cât	

vor	aplica	şi	obține	certificatele	de	înregistrare	corespunzătoare	fiecărei	categorii.	

Cetățenii	 români	 necalificați	 pot	 lucra	 în	 calitate	 de	 angajați	 doar	 în	 domeniul	 agriculturii	 şi	 a	

procesării	alimentelor	și	doar	după	obținerea	cardurilor	de	lucrător.

Problema	restricțiilor	este	discutată	în	fiecare	an	iar	aceste	dezbateri	sunt	aşteptate	cu	mare	interes	

de	comunitatea	românească	din	UK.

În	cele	ce	urmează	vom	prezenta	pas	cu	pas	condițiile	pe	care	un	cetățean	român	trebuie	să	 le	

îndeplinească	în	momentul	în	care	doreşte	să	trăiască	şi	să	muncească	în	Marea	Britanie.
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1. DREPTUL DE ŞEDERE ÎN MAREA 
BRITANIE
Beneficiarii dreptului de ședere
Ca	şi	cetățeni	ai	Spațiului	Economic	European	 (SEE)	

românii	 se	 pot	 muta	 în	 orice	 stat	 membru	 SEE,	

inclusiv	 în	Marea	Britanie	şi	au	dreptul	de	 rezidență	

nerestricționat	în	primele	3	luni.

Cetățenii	 români	 pot	 locui	 în	 UK	 oricât	 doresc	 şi	

nerestricționat	dacă,	fie	sunt	înregistrați	la	o	instituție	

de	 învățământ,	 fie	 sunt	 „self	 employed”	 (adică	

desfăşoară	 o	 activitate	 independentă),	 fie	 sunt	 „self	

sufficient”	 (au	 suficiente	 resurse	 şi	 nu	 desfăşoară	

activități	 economice	 pe	 teritoriul	 UK).	 Românii nu 
au însă drept automat de şedere în calitate de 
angajat.
Pentru	a	concluziona,	aveți	dreptul	de	a	 locui	 în	UK	

după	cum	urmează:

• fără nici o	restricție	în	primele	trei	luni;

•	 nelimitat	dacă	 sunteți	 înregistrat	 la	o	 instituție	

de	învățământ;

• nelimitat	dacă	sunteți	„self sufficient”	(adică	

aveți	suficiente	resurse);

• nelimitat	 dacă	 sunteți	 înregistrat	 ca	 şi	 „self 
employed”;

• nelimitat	 dacă	 sunteți	 o	 persoană	 înalt	

calificată	şi	lucrați	(„highly skilled person”);

• nelimitat	 dacă	 sunteți	 o	 excepţie	 de	 la	

situațiile	 în	 care	 este	 necesară	 obținerea	 unei	

autorizații	de	muncă;

• pe durata contractului de muncă	dacă	faceți	

parte	din	categoria	celor	ce	au	deja	o	autorizație	

de	 muncă	 („Accession	 Worker	 Card”)	 și	 nu	 vă	

încadrați	în	una	din	categoriile	de	mai	sus.

Dreptul de ședere al membrilor
de familie
Membrii	 familiei	 se	 bucură	 de	 aceleaşi	 drepturi	 ca	

şi	 dumneavoastră.	 Sunt	 considerați	 a	 fi	 membri	 de	

familie:

•	 soțul/soția	sau	partenerul	civil	 înregistrat	 („civil	

partner”);

•	 descendenții	direcți	(copii	naturali	sau	adoptați,	

nepoți)	 care	 au	 vârsta	 sub	 21	 de	 ani	 sau	 care	

sunt	 dependenți	 de	 dvs.	 precum	 și	 cei	 ai	

soțului/soției	sau	a	partenerului	civil	înregistrat;

•	 rudele	directe,	pe	 linie	ascendentă	care	se	află	

în	grija	dvs.	precum	și	cele	ale	soțului/soției	sau	

partenerului	civil	înregistrat;

•	 alți	 membri	 de	 familie,	 ai	 dvs,	 ai	 soțului/soției	

sau	 a	 partenerului	 civil	 înregistrat	 care	 pot	

demonstra	că	sunt	dependenți;

•	 acei	 parteneri	 care,	 deși	 nu	 au	 un	 contract	 de	

partenerit	 înregistrat	 pe	 baza	 legislației	 unui	

stat	 membru,	 pot	 demonstra	 că	 se	 află	 într-o	

relație	durabilă	cu	dvs.

Dacă sunteți înregistrat la o instituţie de 
învăţâmânt din UK doar soţul/soţia, partenerul 
civil sau copii dependenţi au dreptul de şedere 
în calitate de membru de familie şi doar după 
primele 3 luni.
Alte rude,	 (inclusiv	 membrii	 ai	 familiei	 extinse,	

precum	 frații,	 surorile	 sau	 verişorii)	 nu	 au	 automat	

dreptul	 de	 şedere	 în	 UK.	 Pentru	 a	 le	 fi	 luat	 în	

considerare	dreptul	de	şedere	pe	teritoriul	UK	aceştia	

trebuie	 să	 demonstreze	 dependența	 de	 dvs.	 Dacă	

dvs.	şi	partenerul	de	viață	nu	sunteți	căsătoriți	şi	nu	

sunteți	 într-un	 parteneriat	 civil	 înregistrat,	 atunci	 va	

trebui	să	demonstrați	că	sunteți	într-o	relație	durabilă.

Membrii de familie ce nu sunt cetăţeni ai 
Spaţiului Economic European (SEE)	 şi	 nici	

cetățeni	 elveției	 şi	 care	 doresc	 să	 locuiască	 cu	 dvs	

pe	termen	scurt	sau	 îndelungat	vor	 trebui	să	aplice	

pentru	un	permis	special	numit	 „EEA	family	permit”	

înainte	de	a	sosi	în	UK.	Acest	permis	este	similar	vizei	

şi	este	eliberat	de	aceleaşi	autorități.	Cei	ce	doresc	să	

aplice	 pentru	 acest	 tip	 de	 permis	 o	 pot	 face	 la	 cea	

mai	apropiată	instituție	diplomatică	britanică.

Certificatele de înregistrare
Pentru	 a	 atesta	 statutul	 dvs.	 de	 rezident	 al	 Marii	

Britanii	şi	pentru	a	vă	bucura	pe	deplin	de	drepturile	

şi	obligațiile	ce	decurg	din	acest	statut	aveți	nevoie	

de	unul	din	următoarele	documente:

• „Yellow Registration Certificate”	 –	 acest	

document	este	eliberat	celor	ce	sunt	înregistați	

ca	 şi	 „self	 employed”,	 sunt	 înregistrați	 la	 o	
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instituție	de	învățământ	sau	sunt	„self	sufficient”,	

şi	explică	dreptul	titularului	de	a	lucra	în	UK;

• „Purple Work Cards” (cunoscute	 sub	

denumirea	 de	 „Accession	 Worker	 Cards”)	 –	

document	 eliberat	 celor	 ce	 fac	 subiectul	 unei	

autorizații	de	muncă	precum	şi	familiei	acestora;

• „Blue Registration Certificate”	 –	 este	 un	

document	 eliberat	 celor	 cu	 înaltă	 calificare	

precum	şi	celor	ce	fac	excepție	de	la	regula	ce	

prevede	obținearea	unei	autorizații	de	muncă;	

acest	 document	 atestă	 faptul	 că	 titularul	

poate	munci	pe	teritoriul	UK	fără	nici	un	fel	de	

restricție;

• „Residence Card”	 (carduri	 de	 rezidență)	 –	

acest	 document	 este	 eliberat	 membrilor	 de	

familie	dependeți	ce	nu	sunt	cetățeni	ai	vreunui	

stat	 din	 Uniunea	 Europeană,	 cu	 condiția	 ca	

dvs.	să	nu	faceți	parte	din	categoria	celor	ce	au	

nevoie	de	autorizație	de	muncă;

• „Family Member Residence Stamp” 
(ştampilă	de	rezidență	a	membrilor	de	familie)	-	

este	acordat	aceloraşi	persoane	ca	şi	„Residence	

Card”	dar	 în	situația	 în	care	dvs.	vă	 încadrați	 în	

categoria	celor	ce	au	autorizație	de	muncă.

Nu	 este	 obligatoriu	 a	 se	 aplica	 pentru	 aceste	

documente	 dar	 este	 recomandat	 astfel	 încât	 să	 se	

poată	 demonstra	 statutul	 avut	 atunci	 când	 este	

nevoie.	Depinde	de	la	caz	la	caz.

Stabilirea în UK pe termen lung sau 
permanent 
Certificatele	de	înregistrare	atestă	dreptul	de	şedere	

al	 cetățeanului	 român	 în	 UK,	 dar	 nu	 prevăd	 şi	 un	

drept	 de	 stabilire	 permanentă,	 în	 acest	 scop	 fiind	

necesar	a	se	aplica	pentru:

•	 rezidență	 permanentă	 conform	 Legii	 Uniunii	

Europene	(UE)	sau,

•	 „indefinite	 leave	 to	 remain”	 (permisiunea	 de	

a	 intra	 şi	 rămâne	 în	 UK)	 conform	 legii	 privind	

imigrația	în	Marea	Britanie.

Rezidenţa permanentă
Rezidența	 permanentă,	 conform	 legii	 UE,	 este	 un	

drept	acordat	tuturor	cetățenilor	Spațiului	Economic	

European	 (SEE)	 precum	 şi	 membrilor	 de	 familie	 ai	

acestora.

Dacă	 ai	 locuit	 în	 UK	 o	 perioadă de 5 ani, 
neîntreruput,	 poți	 aplica	 pentru	 o	 confirmare	 a	

statutului	de	rezident	permanent.	Trebui să fi fost 
angajat, „self employed”, „self sufficient” sau 
să fi studiat pe toată durata celor 5 ani cât aţi 
stat în UK.

Pentru a fi considerată o şedere continuă 
trebuie să nu fi lipsit de pe teritoriul UK o 
perioadă mai mare de 6 luni în fiecare an.
Cu	 toate	 acestea,	 absența	 de	 pe	 teritoriul	 UK	 pe	

o	 perioadă	 mai	 mare	 de	 6	 luni	 nu	 va	 fi	 luată	 în	

considerare,	 pentru	 determinarea	 continuității	

şederii,	 dacă	 absența	 s-a	 datorat	 satisfacerii	

serviciului militar obligatoriu.
De	asemenea,	nu	vor	afecta	continuitatea	şederii	 în	

UK	 o singură absenţă, de până la 12 luni,	 dacă	

aceasta	 s-a	 datorat	 unui	 motiv	 important	 precum	

sarcina,	 naşterea,	 boală	 gravă,	 studii,	 cursuri	 de	

formare	profesională	sau	detaşarea	peste	hotare.

Ca	şi	exemplu,	cetățenii	români	ce	s-au	stabilit	în	UK	

după	1	ianuarie	2007	(dată	la	care	a	aderat	România	la	

Uniunea	Europeană)	pot	cere	confirmarea	rezidenței	

permanente	după 1 ianuarie 2012.
Dacă	 vă	 calificați	 pentru	 permisul de şedere 
permanentă	 în	 UK	 vi	 se	 va	 elibera	 un	 „Permanent	

Residence	 Card”	 (card	 de	 rezidență	 permanentă)	

imediat	 ce	 aplicația	 dvs.	 va	 fi	 primită	 de	 către	

autoritățile	competente.

Acei	membri	ai	familiei	ce	nu	sunt	membri	ai	SEE	vor	

primi	acest	document	nu	mai	 târziu	de	6	 luni	de	 la	

data	la	care	a	fost	primită	aplicația.

Permisele	 de	 rezidență	 permanente	 („Permanent	

Residence	Cards”)	sunt valabile pe o perioadă de 
10 ani	de	la	data	eliberării	şi	au	forma	unei	adeziuni	

sau	„viniete”	aplicate	pe	paşaport.

Conform	prevederilor	legii	UE	sunteți	eligibil	pentru	a	

primi	dreptul	de	rezidență	permanentă	dacă:

•	 ați	 locuit	 legal	 în	 UK,	 în	 mod	 continuu,	 o	

perioadă	de	5	ani;
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•	 dacă	 eşti	 „membru	 de	 familie”	 care	 nu	 este	

cetățean	al	SEE	şi	dacă	ați	locuit	pe	teritoriul	UK,	

în	mod	continuu,	timp	de	5	ani;

•	 dacă	 ai	 fost	 „self	 employed”	 sau	 angajat	 care	

nu	 mai	 lucreză	 şi	 îndeplineşti	 cumulativ	

următoarele	3	condiții:

	ʱ ați	ajuns	la	vârsta	la	care	aveți	dreptul	de	a	vă	

pensiona	sau	ați	fost	angajat	şi	va-ți	pensio-

nat	anticipat;

	ʱ ați	lucrat	în	UK	cel	puțin	12	luni	anterior	mo-

mentului	în	care	ați	înecetați	să	mai	lucrați	şi,

	ʱ ați	locuit	în	UK,	în	mod	continuu,	mai	mult	de	

trei	ani	anterior	momentului	în	care	ați	înce-

tat	să	mai	lucrați.

•	 dacă	 eşti	 angajat	 sau	 „self	 employed”	 şi	 ai	

încetat	să	mai	lucrezi	din	cauza	unei	incapacități	

de	a	munci	permanentă	şi:

	ʱ fie	ați	locuit	în	UK,	în	mod	continuu,	mai	mult	

de	2	ani,	anterior	momentului	în	care	ați	înce-

tat	să	mai	lucrați

	ʱ fie	 incapacitatea	 de	 a	 munci	 se	 datorează	

unui	 accident	 de	 muncă	 sau	 a	 unei	 boli	

profesionale	 ce	 îți	 dă	 dreptul	 să	 primeşti	 o	

pensie	 integrală	 sau	 parțială	 de	 la	 una	 din	

instituțiile	din	UK.

•	 dacă	 eşti	 angajat	 sau	 „self	 employed”	 în	 unul	

din	 statele	 membre	 SEE,	 dar	 ți-ai	 păstrat	 ca	 şi	

loc	de	şedere	Marea	Britanie	şi	dacă	îndeplineşti	

cumulativ	următoarele	condiții:

	ʱ dacă	te	 întorci	 în	UK,	ca	şi	regulă,	o	dată	pe	

săptămână	şi,

	ʱ dacă	 anterior	 momentul	 în	 care	 ați	 început	

activitatea	în	statul	membru	SEE	ați	 locuit	şi	

ați	fost	activ	ca	şi	angajat	sau	„self	employed”,	

în	mod	continuu,	pe	o	perioadă	de	cel	puțin	

3	ani	în	UK.

•	 dacă	eşti	membru	de	familie	a	celui	ce	a	încetat	

munca	în	una	din	situațiile	de	mai	sus;

•	 dacă	eşti	membru	de	familie	al	unui	angajat	sau	

„self	employed”	ce	a	decedat,	locuiai	cu	acesta	

înainte	 de	 deces	 şi	 dacă	 respectiva	 persoană	

locuia	de	cel	puțin	2	ani,	continuu,	pe	teritoriul	

UK	 şi	 dacă	 decesul	 a	 survenit	 în	 urma	 unui	

accident	de	muncă	sau	a	unei	boli	profesionale.

Permisiunea de a intra şi de a rămâne 
în Marea Britanie („Indefinite leave to 
remain”)
Permisiunea	de	a	intra	şi	de	a	rămâne	în	UK	este acea 
permisiune ce acordă unei persoane dreptul de 
a se stabili pe teritoriul Marii Britanii, liber de 
controlul imigraţiei.	 Acest	 statut,	 spre	 deosebire	

de	 Permisul	 de	 rezidență	 permanentă,	 nu	 este	

acordat	în	baza	legislației	UE	ci	este	garantat	de	către	

guvernul	 Marii	 Britanii	 şi	 acordat	 conform	 legislației	

ce	reglementează	imigrația	tuturor	cetățenilor	străini.

Cetățenii	 români	pot	aplica	pentru	a	obține	dreptul	

de	 şedere	 permanent	 în	 Marea	 Britanie,	 dacă	 se	

califică,	oricând.	 În	principiu,	 se	poate	aplica	pentru	

a	 obține	 ”leave	 to	 remain”	 dacă	 ați	 locuit	 în	 UK,	

într-o	categorie	relevantă,	timp	de	5	ani.	 În	anumite	

categorii,	cerința	de	5	ani	nu	se	aplică.

Verifică	 dacă	 ești	 eligibil	 pentru	 a	 obține	 ”leave	 to	

remain”	pe	website-ul	UKBA:	www.ukba.homeoffice.

gov.uk/settlement.

2. MUNCA ÎN MAREA BRITANIE 
Condiții pentru a munci legal în UK
Cetățenii	 români	 sunt	 restricționați	 pe	 piața	 muncii	

din	UK,	cu	excepția	cazului	în	care	aceștia	sunt	scutiți	

de	obligația	obținerii	unei	autorizații	de	muncă.

Autorizația	 de	 muncă	 poate	 fi	 fie	 un	 ”Accession 
worker card”,	 fie	 un card de lucrător în 
agricultură,	 fie	 un	 document	 emis	 anterior	 1	

ianuarie	2007	prin	care	s-a	acordat	dreptul	de	a	locui	

și	munci	în	UK	(”leave to remain”)	dar	care	impune	

o	restricție	de	a	munci	pentru	un	anumit	angajator	și	

pe	un	post	anume.

Autorizația de muncă va trebui să fie eliberată anterior 

începerii activității, dacă se începe munca fără a avea 

această autorizație atunci se comite o ilegalitate și sunt 

pasibili de pedeapsă atât angajatul cât și angajatorul.

Persoanele ce muncesc legal, fără întrerupe, 
o perioadă de 12 luni (pauzele nu pot fi mai 
mari de 30 de zile per total) nu vor mai avea 
nevoie de autorizație de muncă și pot obține 
un certificat de înregistrare care să confirme 
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dreptul neîngrădit pe piața muncii din UK.
Dacă	nu	sunteți	sigur	de	statutul	pe	care	îl	aveți	în	UK	

puteți	suna	la	„Immigration Enquiry Bureau”,	tel.	

0870	606	7766.

Excepții de la regula obținerii unei 
autorizații pentru a munci
În	 Marea	 Britanie	 se	 pot	 desfășura	 activități	

economice	în	calitate	de	angajat	doar	dacă	persoana	

în	 cauză	 se	 încadrează	 în	 una	 din	 excepțiile	 de	 la	

regula	obținerii	unei	autorizații	de	muncă:

•	 avea,	 la	 31	 decembrie	 2006,	 permisiunea	 de	

a	 intra	 sau	 de	 a	 rămâne	 în	 țară	 (”leave to 
remain”)	 conform	 Legii	 din	 1971	 priving	

imigrația	 și	 această	 permisiune	 nu	 impunea	

nici	o	restricție	în	ceea	ce	privește	angajarea	în	

Marea	Britanie,	sau	le-a	fost	eliberată	o	astfel	de	

permisiune	anterior;

• cei ce au lucrat în Marea Britanie, cu 
permisiune și fără întrerupere, pe 
parcursul unei perioade de 12 luni	care	s-a	

încheiat	pe	sau	după	31	decembrie	2006;

•	 este	o	persoană	cu	dublă cetățenie:	cetățean	

român/bulgar	 precum	 și	 cetățean	 al	 Marii	

Britanii	sau	al	unui	alt	stat	membru	SEE;

•	 este	 soțul/soția sau partenerul civil 
înregistrat al unui cetățean britanic	 sau	 a	

unei	persoane	stabilite	în	Marea	Britanie;

•	 este	 o	 personă	 cu	 drept de rezidență 
permanent;

• asigură servicii în UK pentru un angajator 
cu sediul în alt stat al	 Spațiului	 Economic	

European	(SEE);

•	 este	 o	 persoană	 ce	 deține un certificat de 
înregistrare	ce	confirmă	dreptul	acesteia	de	a	

munci	necondiționat	pe	teritoriul	UK;

• membrii misiunilor diplomarice,	 membrii	

de	 familie	 ai	 acestora	 precum	 și	 membrii	 de	

familie	 al	 unei	 persoane	 care	 are	 dreptul	 la	

imunitate	diplomatică;

•	 este	 o	 persoană	 care	 a	 dobândit	 statutul	 de	

lucrător cu înaltă calificare	 și	 a	 obținut	 un	

certificat	 de	 înregistrare	 care	 să	 dovedească	

acest	lucru;

•	 este	 o	 persoană	 ce	 desfășoară	 activități	 în	

calitate	de	”self employed”
Situația	 membrilor de familie	 va	 fi	 analizată	 în	

capitolele	următoare.	

Aplicațiile pentru certificatele de înregistrare. 
Persoanele	 ce	 se	 încadrează	 în	 una	 din	 categoriile	

de	 mai	 sus	 pot	 solicita	 eliberarea	 unui	 certificat	 de	

înregistrare (”Blue Registration Certificate”) care	

să	ateste	faptul	că	fac	parte	din	categoria	celor	ce	nu	

au	nevoie	de		autorizație	pentru	a	munci	și	accesul 
nerestricționat	pe	piața	muncii	din	Marea	Britanie.

Pentru	 a	 aplica	 va	 trebui	 completat	 formularul 
BR1	(”Registration	Certificate”),	formular	ce	se	poate	

găsi	 on-line.	 Membrii	 de	 familie	 ce	 sunt	 cetățeni	

ai	 Spațiului	 Economic	 European	 (SEE)	 pot	 fi	 incluși	

în	 aplicație.	 Obținerea	 unui	 astfel	 de	 certificat	 de	

înregistrare	nu	este	obligatoriu	dar	este	indicat.

Persoanele cu înaltă calificare
Persoanele	 ce	 îndeplinesc	 condițiile	 pentru	 a	 se	

încadra	în	programul	dedicat	celor	cu	înaltă	calificare	

vor	trebui	să	aplice	pentru	un	certificat	de	înregistrare	

astfel	încât	să	le	fie	recunosc	acest	statut.

Pentru	 a	 fi	 acceptați	 în	 cadrul	 Highly Skilled 
Migrant Programme,	 candidații	 trebuie	 să	

acumuleze	 suficiente	 puncte	 conform	 sistemului	

bazat	pe	puncte	din	Programul pentru Lucrătorii 
Migranţi Înalt Calificaţi („Highly Skilled Migrant 

Programme” – HSMP, valabil pentru români şi bulgari),	

sau	 Programul pentru absolvenţii străini	
(„International Graduates Scheme”)	 sau	 Programul 
pentru absolvenţii din Scoţia („Scottish Graduates 

Scheme”). HSMP	 este	 un	 sistem	 bazat	 pe	 puncte,	

accesul	 în	 program	 fiind	 obținut	 prin	 acumularea	 a	

cel	puțin	75	de	puncte,	în	urma	unei	aplicații	la	care	se	

ataşează	documentele	doveditoare.	Pentru	cetățenii	

români	 nu	 mai	 este	 necesară,	 o	 dată	 cu	 aderarea	

României	 la	 Uniunea	 Europeană,	 îndeplinirea	

criteriilor	referitoare	la	cunoaşterea	limbii	engleze.

Punctajul	 se	 acordă	 în	 baza	 a	 5	 criterii	 de	 evaluare,	

după	cum	urmează:	

•	 absolvirea	unui	program	de	Master	în	Bussiness	
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Administration	(MBA)

•	 calificarea

•	 venituri	anterioare

•	 experiența	în	UK

•	 vârsta

Absolvirea unui program de Master in 
Bussiness
Cei	 ce	 dețin	 documentul,	 eliberat	 de	 o	 instituție	

eligibilă,	 ce	atesă	absolvirea	unui	astfel	de	program	

vor	primi	75	de	puncte.

Candidatul	 trebuie	 să	 fi	 absolvit	 fie	 „Master	 in	

Bussiness	 Administration”	 fie	 „Executive	 Master	 in	

Bussiness	Administration”	iar	cursurile	să	fi	fost	ținute	

de	 către	 instituții	 eligibile.	 Aplicațiile	 se	 pot	 trimite	

doar	la	terminarea	cursurilor	şi	după	absolvire.

În	momentul	de	față	sunt	50	de	instituții	considerate	

a	fi	eligibile.	Foarte	important	este	faptul	că	insituția	

la	 care	 s-au	 urmat	 cursurile	 să	 facă	 parte	 din	 lista	

instituțiilor	autorizate	la	data	absolvirii.

Această	 previziune	 a	 fost	 introdusă	 pe	 data	 de	 2	

decembrie	 2004,	 cei	 ce	 au	 absolvit	 anterior	 acestei	

date	nu	se	încadrează	în	aceste	prevederi.

Calificarea
Se	pot	primi	50	de	puncte	 în	această	categorie.	Cei	

ce	au	mai	multe	calificări	dintre	cele	indicate	în	listă	

în	cel	mai	sigur	caz	vor	primi	puncte	pentru	cea	mai	

înaltă	calificare,	dacă	se	vor	aduce	suficiente	dovezi	

în	această	privință.

Punctele	în	această	categorie	se	acordă	astfel:

-	Doctorat	–	50	de	puncte

-	Master	–	35	de	puncte

-	Studii	Universitare	–	30	de	puncte

Calificările	 trebuie	 să	 îndeplinească	 standardale	

recunoscute	 în	 UK	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 doctoratul,	

masterul	 sau	 studiile	 universitare	 şi	 pot	 fi	 verificate	

cu	 ajutorul	 bazei	 de	 date	 a	 ”National Academic 
Recognition Information Centre” (UK NARIC).
Calificările	 vocaționale	 şi	 profesionale	 pot	 fi	

recunoscute	 dacă	 sunt	 furnizate	 suficiente	 dovezi	

care	 să	 demonstreze	 că	 au	 ca	 şi	 corespondent	 un	

nivel	 academic	 existent	 în	 Marea	 Britanie.	 Pentru	

mai	 multe	 detalii	 şi	 informații	 privind	 compararea	

nivelului	 academic	 cu	 cel	 din	 UK	 se	 poate	 vizita	

website-ul	UK	NARIC.

Veniturile anterioare
Conform	 acestei	 categorii	 se pot primi 45 de 
puncte.	 Punctele	 se	 acordă	 pentru	 veniturile 
obţinute	anterior	precum	şi	de	statul în care s-au 
obţinut veniturile.
În	ceea	ce	priveşte	veniturile	se	vor	lua	în	considerare	

veniturile	de	dinainte	de	plata	taxelor,	pe	12	luni	din	

ultimele	15	luni	anterioare	depunerii	aplicației.

Calcularea	 veniturilor,	 după	 cum	 am	 mai	 spus,	

depinde	 şi	 de	 țara	 unde	 au	 fost	 obținute	 aceste	

venituri.	 În	cazul	 în	care	o	persoană	a	 lucrat	 în	unul	

sau	mai	multe	state	diferite	se	vor	face	calcule	diferite,	

pentru	fiecare	stat	în	parte,	începând	cu	statul	în	care	

s-a	locuit	cel	mai	mult.

În	 cazul	 în	 care	 se	 doreşte	 a	 se	 lua	 în	 considerare	

veniturile	 din	 România	 punctajul	 maxim	 de	 45	 de	

puncte	 se	 poate	 obține	 pentru	 un	 venit	 de	 peste	

£12.500	în	perioada	de	referință	(12	luni	din	ultimele	

15	luni	anterioare	depunerii	aplicației).

Atunci	când	o	persoană	nu	are	venit	în	ultimele	12-

15	 luni	deoarece	a	urmat	o	 formă	de	 învățământ	 la	

zi,	se	vor	lua	în	considerare	veniturile	pe	12	luni	din	

ultimele	15	 luni	anterioare	momentului	 în	care	s-au	

început	cursurile	full	time	(la	zi).

Experienţa în UK
Se	 pot	 primi	 maximum 5 puncte	 în	 această	

categorie	atunci	când:

•	 veniturile	 invocate	 la	 categoria	 ”venituri	

anterioare”	 au	 fost	 obținute	 pe	 teritoriul	 Marii	

Britanii,	sau

•	 s-au	 absolvit	 cursuri	 universitare	 sau	 post	

universitare,	în	ultimii	5	ani,	pe	teritoriul	UK,	sau

•	 s-au	 absolvit	 cursuri	 universitare	 sau	 post	

universitare	 în	 ultimii	 5	 ani,	 în	 alt	 stat	 dar,	 s-a	

studiat	timp	de	un	an	complet	 într-o	 instituție	

din	Marea	Britanie.
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Vârsta
În	 această	 categorie	 se	 pot	 obține	 maximum 20 
de puncte	 în	 funcție	de	vârsta	candidatului	 la	data	

depunerii	aplicației.

Punctele	vor	fi	acordate	astfel:

•	 până	în	27	de	ani	–	20	puncte

•	 între	28-29	de	ani	–	10	puncte

•	 între	30-31	de	ani	–	5	puncte

•	 cu	vârsta	mai	mare	de	32	de	ani	–	0	puncte

Aplicațiile pentru certificatul de înregistrare.
Persoanele	 ce	 se	 încadrează	 în	 categoria	 ”Highly	

Skilled”	vor	primi	Blue Registration Certificate	prin	

care	li	se	va	confirma	accesul	pe	piața	muncii	din	UK	

fără	restricții.

Pentru	a	aplica	pentru	acest	certificat	se	va	completa	

formularul	 BR2.	 Acest	 formular	 se	 găsește	 on-line.

Membrii	 de	 familie	 ce	 sunt	 cetățeni	 SEE	 (Spațiul	

Economic	European)	pot	fi	incluși	în	aplicație.

Persoanele	 care	 sunt	 proaspăt	 absolvente	 ca	 și	

medic,	 dentist	 sau	 medic	 generalist	 și	 care	 doresc	

să	 se	 angajeze	 pe	 un	 post	 în	 scop	 de	 ”formare	

profesională”	 vor	 putea	 lucra	 doar	 aplicând	 pentru	

un	„Accesion	Worker	Card”	(a	se	vedea	în	paragrafele	

următoare).

Persoanele înregistrate ca și  self employed
Persoanele	ce	lucrează	pe	cont	propriu,	independent	

(”self	 employed”),	 și	 care	 exercită	 acest	 drept	 pe	

baza	unui	 tratat	nu	au	nevoie	de	autorizație	pentru	

a	munci.

Orice	 persoană	 ce	 lucrează	 ca	 și	 self	 employed	 va	

trebui	 să	 își	 înregistreze	 activitatea	 la	 HMRC	 și	 vor	

trebui	 să	 demonstreze	 că	 plătesc	 contribuțiile	 la	

asigurările	naționale.	

Aplicațiile pentru certificatul de înregistrare. 
Persoanele	ce	sunt	înregistrate	ca	și	„self	employed”	

au	dreptul,	dar	nu	și	obligația,	de	a	aplica	pentru	un	

„Yellow	 Registration	 Certificate”	 care	 să	 le	 confirme	

statutul.	 Pentru	 a	 aplica	 se	 va	 completa	 formularul	

BR1	(Registration	Certificate)	ce	se	poate	găsi	on-line	

pe	 webste-ul	 UKBA.	 De	 asemenea,	 se	 pot	 include	

în	 aplicații	 membrii	 de	 familie	 ce	 sunt	 cetățeni	 ai	

Spațiului	Economic	European.	

Certificatul	de	înregistrare	obținut	în	acest	caz	acordă	

dreptul	de	a	munci	doar	independent.

Persoanele înregistrate la o instituție  
de învățământ sau care urmează cursuri  
de formare profesională
Cetățenii	români	care	urmează	cursurile	unei	instituții	

de	 învățământ	 recunoscute	 din	 Marea	 Britanie	 au	

dreptul	să	lucreze	ca	angajați	astfel:

•	 până	 la	 20	 de	 ore	 pe	 săptămână	 în	 timpul	

semestrului;

•	 full-time	pe	perioada	vacanțelor;

•	 mai	 mult	 de	 20	 de	 ore	 pe	 săptămână	 dacă	

persoana	în	cauză	urmează	un	curs	de	formare	

profesională	care	conține	pe	lângă	componenta	

teoretică	și	o	componentă	practică	 la	 locul	de	

muncă	(NVQ).	Locul	de	muncă	trebuie	să	aibă	în	

acest	caz	relevanță	pentru	domeniul	în	care	se	

derulează	programul	de	formare	profesională.

Cei	 ce	 doresc	 să	 muncească	 invocând	 calitatea	 de	

student/cursant	vor	trebui	să	aplice	pentru	„Yellow 
Registration Certifiate”,	 emis	 de	 UK	 Border	

Agency	care	să	confirme	statutul	de	cetățean	al	SEE	

ce	își	exercită	un	drept	provenit	din	Tratat.

Candidații	ce	doresc	să	aplice	pentru	a	se	 înregistra	

ca	și	studenți	vor	trebui	să	demonstreze	că:

•	 urmează	cursurile	unei	 instituții	de	 învățământ	

sau	 de	 formare	 profesională	 care	 figurează	 în	

baza	de	date	gestionată	de	către	Departamentul	

pentru	 Educație	 și	 Calificare	 (”Department	 for	

Education	and	Skilles”).	

•	 dețin	suficiente	resurse	(proprii	sau	sponsoriale)	

astfel	 încât	 să	 nu	 devină	 o	 povară	 pentru	

sistemul	de	asistență	socială	al	Marii	Britanii	pe	

perioada	studiilor.

Lista	instituțiilor	autorizate	poate	fi	găsită	pe	website-

ul	UKBA.

Aplicațiile pentru certificatul de înregistrare. 
Certificatul	de	înregistrare	se	obține	prin	completarea	

formularul	 BR1,	 disponibil	 on-linepe	 website-ul	

UKBA.	În	cazul	membrilor	de	familie	ce	sunt	cetățeni	

ai	 unui	 stat	 din	 Spațiul	 Economic	 European	 aceștia	
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pot	 fi	 incluși	 în	 aplicație.	 Se	 poate	 aplica	 oricând,	

dar	 certificatul	 de	 înregistrare	 va	 fi	 eliberat	 doar	 în	

momentul	în	care	se	încep	cursurile/studiile	sau	până	

nu	se	stabilește	și	verifică	locul	de	muncă	de	către	UK	

Border	Agency.	

Studenții/cursanții ce vor să lucreze mai mult de 20 de 

ore pe săptămână pe timpul semestrului (cu excepția 

cursurilor de formare profesională) vor trebui să aplice 

pentru obținerea unui ”Accession Worker Card”.

Munca voluntară
Cetățenii	români	ce	vor	să	facă	muncă	voluntară	vor	

fi	nevoiți	să	aplice	pentru	un	certificat	de	înregistrare	

care	să	ateste	faptul	că	sunt	persoane	ce	au	suficiente	

resurse	(”self	sufficient”).

În	acest	scop	va	trebui	să	se	demonstreze	că:

•	 activitatea	desfășurată	este	pur	voluntară	și	nu	

implică	primirea	unei	remunerații	sau	ocuparea	

vreunui	 post	 permanent	 în	 cadrul	 organizației	

caritabile.	

•	 activitatea	va	trebui	să	fie	desfășurată	în	cadrul	

unei	organizații	caritabile	indicate	de	UK	Border	

Agency	 sau	 în	 cadrul	 unei	 organizații	 sau	

grupări	ale	cărei	activități	 îndeplinește	criteriile	

legale;

•	 activitatea	desfășurată	va	trebui	să	fie	neplătită,	

•	 activitatea	 desfășurată	 este	 strâns	 legată	 de	

scopurile	organizației;

•	 este	 o	 muncă	 de	 teren	 ce	 implică	 asistarea	

directă	 a	 celor	 pentru	 a	 căror	 ajutare	 a	 fost	

înfiinațață	organizația;

•	 că	are	suficiente	resurse	pentru	a	se	întreținerea	

în	UK;

•	 dețin	asigurări	medicale	complete	în	UK.

Aplicațiile pentru certificatul de înregistrare. 
Cetățenii	români	care	se	încadrează	în	aceste	condiții	

nu	 sunt	 nevoiți	 să	 aplice	 pentru	 un	 certificat	 de	

înregistrare	dar	au	dreptul	să	aplice	pentru	un	„Yellow	

Registration	Certificate”	care	să	 le	confirme	statutul.	

Formularul	 ce	 trebuie	 completat	 în	 această	 situație	

este	 BR1 (”Registration Certificate”)	 și	 poate	 fi	

găsit	on-line	pe	website-ul	UKBA.	În	cazul	membrilor	

de	familie	care	sunt	cetățeni	ai	unui	stat	din	Spațiul	

Economic	European	aceștia	pot	fi	incluși	în	aplicație.

Accession Worker Cards
Persoanele	 ce	 vor	 să	 lucreze	 în	 calitate	 de	 angajat	

în	 UK,	 pe	 un	 post	 	 ce	 nu	 include	 muncă	 sezonieră,	

vor	trebui	să	aplice	pentru	un	card	de	acces	pentru	

lucrători	(”Accession	Worker	Card”).

Excepții:

•	 cei	 ce	 se	 se	 încadrează	 în	 una	 din	 excepțiile	

de	 la	 regula	 obținerii	 unei	 autorizații	 pentru	 a	

munci;

•	 cei	 ce	 sunt	 deja	 în	 posesia	 unui	 document	

eliberat	anterior	1	ianuarie	2007	prin	care	îi	este	

restricționat	dreptul	de	a	munci	la	un	un	singur	

angajator	și	pe	un	post	bine	definit;

Cardurile	 de	 acces	 pentru	 lucrători	 (”Accession	

Worker	Card”)	sunt	eliberate	pentru:

• persoanele calificate	 care	 întrunesc	 criteriile	

relevante	 pentru	 eliberarea	 unui	 permis	 de	

muncă;

• persoanele necalificate	 ce	 vor	 să	 lucreze	 în	

industria	de	procesare	a	produselor	alimentare;

• persoanele ce nu sunt membre SEE	dar	sunt	

angajate	 în	 anumite	 domenii	 pentru	 care	 un	

permis	de	muncă	nu	este	necesar,	dar	care	pot	

aplica	pentru	un	card	de	acces	pentru	lucrători	

De	 cele	 mai	 multe	 ori	 va	 fi	 necesar	 ca	 mai	 întâi	

angajatorul	 să	 aplice	 pentru	 un	 permis muncă	 și	

abia	ulterior	cel	ce	dorește	să	muncească	poate	aplica	

pentru	un	card	de	acces	 (”Accession	Worker	Card”).	

Există	însă	o	categorie	de	persoane,	expres	prevăzute	

de	lege,	care	pot	aplica	în	mod	direct	pentru	un	card	

de	acces,	fără	a	fi	necesar	ca	angajatorul	să	aplice	mai	

întâi	pentru	un	permis	de	muncă.	În	ambele	cazuri	se	

cere	să	existe	o	ofertă	de	muncă	înainte	de	a	aplica	

pentru	cardul	de	acces	și	obligația	de	a	începe	munca	

doar	după	primirea	cardului	de	acces	pentru	lucrători.	

Nu	 se	 cere	 însă	 obținerea	 acestor	 carduri	 anterior	

sosirii	în	UK.	Activitatea	angajatului	ce	deține	card	de	

acces	 pentru	 lucrători	 (”Accession	 Worker	 Card”)	 va	

fi	 restricționată	 doar	 pentru	 un	 anume	 angajator	 și	



*În funcţie de orarul agenţilor şi de disponibilitate.
†Pe lângă taxa de transfer ce se aplică unei tranzacţii, se mai 
aplică încă o taxă pentru schimbul valutar, o taxă care este 
impusă de MoneyGram şi respectată de agenţii săi.

•  MoneyGram este una dintre 
companiile de top din domeniul 
transferurilor de bani

•  Reţeaua noastră uriaşă face 
trimiterea şi primirea de bani mai 
uşoară ca niciodată – banii ajung în 
doar 10 minute*

•	 	Vă	oferim	o	gamă	de	peste	14000	
de	locuri	pentru	a	trimite	sau	primi		
bani	pe	tot	teritoriul	Marii	Britanii,	
inclusiv	la	oficiile	poştale,	Thomas	
Cook,	Going	Places	şi	oriunde	vezi	
semnul	MoneyGram

•	 	Poţi	trimite	lire	iar	familia	ta	va	primi	RON

•	 	Poţi trimite banii în peste 1350 
de locaţii în România, cum ar fi: 

Smith&Smith, Alpha Bank, ProCredit 
Bank, Carrefour, BCR, Unicredit şi 
Banca Ţiriac

•	 	MoneyGram îţi pune la dispoziţie un 
serviciu de transfer de bani  
de încredere şi sigur, la tarife foarte mici

TRANSFERURILE DE BANI MONEYGRAM:
CONECTÂNDU-TE CU LUMEA

SUMA	TRIMISĂ		 COMISIONUL	

£0.01	-	£100.00	 £4.99	
£100.01	-	£500.00  £9.99
£500.01	-	£750.00	 £11.99
£750.01	-	£1000.00  £13.99
£1000.01	-	£2000.00  £17.99
£2000.01	-	£4000.00  £22.99
£4000.01	-	£5500.00  £27.99

TARIFE
†
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pentru	 un	 anumit	 post	 menționat	 în	 certificatul	 de	

înregistrare	 primit.	 Documentul	 nu	 va	 mai	 fi	 valabil	

în	 momentul	 în	 care	 deținătorul	 va	 părăsi	 locul	 de	

muncă	 respectiv.	Cei	ce	doresc	să	 își	 schimbe	 locul	

de	muncă	vor	fi	nevoiți	să	aplice	pentru	un	nou	card	

de	acces,	cu	excepția	cazului	în	care	acesta	devine	o	

excepția	de	la	această	regulă.	

Persoanele	 ce,	 fie	 vor	 începe	 să	 lucreze	 înainte	 de	

a	 primi	 certificatul	 de	 înregistrare,	 fie	 desfășoară	 alt	

gen	 de	 activitate	 decât	 cel	 prevăzut	 în	 document	

vor	 fi	 considerate	 că	 lucrează	 ilegal.	 Pedeapsa	

maximă	pentru	acest	gen	de	fapte	este	închisoare	de	

maximum	3	luni	sau	o	amendă	fixă	de	£1000.

Categorii ce pot aplica direct pentru un 
card de acces
Există	 situații,	 expres	 prevăzute	 de	 lege,	 în	 care,	 cei	

vizați,	 pot	 aplica	 pentru	 un	 card	 de	 acces	 fără	 a	 fi	

necesară	obținearea	în	prealabil	de	către	angajator	a	

unui	permis	de	muncă	(sau	scrisoare	de	aprobare).

Se	încadrează	în	aceste	prevederi:

•	 personalul	operațional	de	la	sol	din	aeroporturi	

al	unei	linii	aeriene;

•	 persoanele	din	sistemul	de	plasament	„au	pair”;

•	 muncitorii	din	gospodăriile	particulare;

•	 pastorii,	 misionarii	 sau	 membrii	 ai	 unui	 ordin	

religios;

•	 angajații	guvernamentali	delegați;

•	 medicii,	stomatologii	şi	generaliştii	rezidenți;

•	 funcționarii	 particulari	 dintr-o	 gospodărie	

diplomatică;

•	 reprezentanții	 delegați	 ai	 unui	 ziar,	 agenție	 de	

presă	sau	televiziune;

•	 reprezentanții	unici	ai	unor	companii	străine;

•	 profesorii	sau	asistenții	 lingvistici	din	sistemele	

aprobate	de	schimb	de	experiență;

•	 asistentele	 medicale	 calificate	 care	 urmează	 o	

perioadă	de	practică	supravegheată.

Candidații	 trebuie	 să	 completeze	 formularul	 BR3 
(”Accession Worker Card”),	 formular	 ce	 se	 poate	

găsi	on-line	pe	site-ul	UKBA.

Persoanele calificate
Angajarea	 cetățenilor	 români	 pe	 posturile	 calificate	

din	 Marea	 Britanie	 se	 realizează,	 în	 general,	 prin	

intermediul	 Programului	 pentru	 Afaceri	 și	 Comerț	

(„Business	 and	 Commercial	 Programme”).	 Acest	

program	 permite	 angajatorilor	 din	 Marea	 Britanie	

să	 angajeze	 cetățeni	 români	 sau	 bulgari	 pe	 posturi	

vacante,	în	cazul	în	care	nu	există	de	cetățeni	britanici	

cu	calificarea	 și	experiența	necesară.	Angajatorul	va	

trebui	să	demonstreze	că	nu	a	reușit	să	ocupe	postul	

vacant	 cu	 un	 muncitor	 rezident	 al	 Marii	 Britanii	 și	

să	 prezinte	 modalitațile	 de	 recrutare	 folosite	 (în	

general,	publicitate	în	limba	engleză	prin	intermediul	

canalelor	 de	 comunicare	 apropiate	 domeniului).	

Permisul	 de	 muncă	 pentru	 afaceri	 și	 comerț	 va	 fi	

eliberat	pentru	o	perioadă maximă de 5 ani.

Eligibilitate
Postul	 de	 muncă	 oferit	 trebuie	 să	 îndeplinească	

criteriile	 impuse	 de	 reglementările	 britanice	 privind	

nivelul	calificărilor.	Pentru	a	îndeplini	aceste	condiții	

postul	trebuie	să	solicite	una	din	variantele:

•	 fie	studii	 superioare	de	 lungă	durată	 (Diplomă	

de	licență)	sau

•	 studii	superioare	de	scurtă	durată	cu	relevanță	

pentru	 domeniul	 în	 care	 urmează	 să	 se	 facă	

angajarea	(Diplomă	de	absolvire)	sau

•	 studii	 superioare	 de	 scurtă	 durată	 care	 nu	 au	

relevanță	 pentru	 postul	 în	 cauză	 plus	 un	 an	

experiență	relevantă	în	muncă	pe	un	post	care	

necesită	calificări	cel	puțin	la	nivelul	NVQ	3	din	

Marea	Britanie	sau

•	 3	 ani	 experiență	 în	 muncă	 pe	 un	 post	 care	

implică	 utilizarea	 unei	 competențe	 la	 nivelul	

NVQ3,	într-un	domeniu	relevant	angajării.

Procedura de aplicare
Dacă	 toate	 criteriile	 menționate	 mai	 sus	 sunt	

îndeplinite,	procedura	de	obținere	cardului	de	acces	

presupune	parcurgerea	următoarelor	etape:

1.	 mai	 întâi	compania	britanică	ce	a	oferit	postul	

vacant	va	completa	un	formular	care	este	tran-

smis	apoi	spre	evaluare	la	UKBA.	Există	3	tipuri	
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diferite	de	formulare:	 formularul	WP1	–	pentru	

situațiile	 în	 care	 se	 aplică	 pentru	 prima	 dată	

pentru	permisul	de	muncă	sau	pentru	situația	

în	 care	 se	 schimbă	 aplicația	 de	 angajare;	 for-

mularul	 SR1	 –	 pentru	 cercetătorii	 sponsorizați;	

formularul	 Pd1	 –	 pentru	 medicii	 dentiști	 sau	

generaliști	proaspăt	absolvenți.

2.	 în	 cazul	 în	 care	 aplicația	 este	 eligibilă,	 UKBA	

va	 transmite	 angajatorului	 un	 aviz	 pozitiv	 sub	

forma	unei	scrisori	de	aprobare		(„letter	of	apro-

val”).

3.	 ulterior,	candidatul	completează	formularul	BR3	

pe	care	îl	trimite	împreună	cu	documentele	re-

levante	 către	 UKBA.	 În	 această	 etapă	 UKBA	 va	

emite	lucrătorului	cardul	de	acces	al	lucrătorului	

(”Accession	Worker	Card”).

Toate	formularele	sunt	disponibile	on-line,	pe	site-ul	

UKBA. În	interiorul	formularelor	se	pot	găsi	informații	

cu	 privire	 la	 documentele	 necesare	 pentru	 ca	

aplicația	să	fie	completă.	

Alte permise eliberate pentru persoanele 
calificate:
Se	poate	aplica	pentru	permis	de	muncă	și	dacă	te	

încadrezi	în	una	din	următoarelecategorii:

•	 ”Training	and	Work	Experience	Scheme-TWES”	

(Schema	 pentru	 instruire	 și	 experiență	 de	

muncă)

	ʱ formularul	 WP1	 pentru	 permisele	 TWES	 și	

pentru	schimbarea	locului	de	muncă;

	ʱ formularul	 MTI1(”Medical	 Training	 Initiati-

ve”)	–	pentru	eliberarera	de	permise	pentru	

profesioniștii	din	domeniul	medical	 (medici,	

stomatologi);

•	 sport	și	divertisment	–	formularul	WP3

•	 srtudenți	aflați	în	practică	–	formularul	WPSI.

Schema bazată pe sectoare
Muncitorii	 necalificați	 ce	 vor	 să	 ocupe	 posturi	

sezoniere	 în	 industria	de	procesare	a	alimentelor	 în	

Marea	Britanie	se	pot	angaja	conform	Schemei	Bazate	

pe	Sectoare	(SBS – ”Sector Based Scheme”).
Acest	 program	 permite	 angajatorilor	 britanici	 să	

angajaze	pe	anumite	posturi	din	industria	procesării	

alimentelor	 cetățeni	 români	 sau	 bulgari.	 Programul	

include	 doar	 domeniul	 procesării	 cărnii,	 peștelui	

și	 ciupercilor.	 În	 2010	 în	 cadrul	 schemei	 bazate	 pe	

sectoare	 sunt	 disponibile	 3500	 locuri	 de	 muncă	

disponibile	 pentru	 cetățenii	 români	 și	 bulgari.	

Angajatorul	trebuie	să	fi	făcut	publice	posturile	prin	

intermediul:	Jobcentre	Plus/Jobcentre,	Biroul	pentru	

ocuparea	 forței	 de	 muncă	 și	 EURES.	 Permisele	 sunt	

emise	 pentru	 un	 maximum	 de	 12	 luni.	 Persoanele	

care	 au	 fost	 angajate	 legal	 în	 UK	 și	 și	 au	 lucrat	

continuu	o	perioadă	de	12	luni	pot	aplica	pentru	un	

certificat	de	 înregistrare	care	 să	 le	confirme	dreptul	

nerestricționat	pe	piața	muncii	din	UK.

Eligibilitate
Pentru	a	fi	acceptați	în	program	trebuiesc	îndeplinite	

următoarele	condiții:

Candidații	au	cetățenie	română	sau	bulgară,

•	 candidații	au	vârste	cuprinse	între	18-30	de	ani	

la	data	la	care	este	transmisă	aplicația	pentru	o	

autorizație	de	muncă,

•	 locul	de	muncă	va	fi	 în	 industria	procesării	de	

alimente

•	 postul	 oferit	 se	 află	 pe	 lista	 posturilor	 eligibile	

pentru	angajare,

•	 angajatorul	 va	 trebui	 să	 facă	 dovada	 faptului	

că	locul	de	muncă	vacant	nu	a	putut	fi	ocupat	

de	 cetățeni	 britanici	 sau	 din	 celelalte	 state	

membre,	 care	 nu	 sunt	 supuși	 restricțiilor	 pe	

piața	muncii	(de	obicei	trebuie	să	aducă	dovezi	

că	a	făcut	publicitate	pentru	postul	respectiv),

•	 există	locuri	disponibile	în	contingentul	aprobat	

pentru	anul	în	curs	şi,

•	 candidatul	va	fi	încadrat	în	muncă	cel	puțin	30	

de	ore	săptămânal.

Procedura de aplicare
Procedura	 de	 obținere	 a	 autorizației	 de	 muncă	

(„Accession	 Worker	 Card”)	 presupune	 parcurgerea	

următoarelor	etape:

1.	 angajatorul	 completează	 formularul	 SB1	 care	

este	transmis	pentru	evaluare	către	UKBA.	

2.	 În	cazul	în	care	aplicația	este	eligibilă,	UKBA	va	
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emite	un	aviz	pozitiv	sub	forma	unei	scrisori	de	

aprobare	 („letter	of	aproval”)	care	va	transmisă	

angajatorului.	

3.	 ulterior	angajatul	completează	apoi	 formularul	

BR3	(”Accession	Worker	Card”).	

Formularul	 cuprinde	 informațiile	 necesare	 cu	

privire	 la	documentele	ce	sunt	necesare	pentru	a	fi	

acceptată	aplicația.

Schema Lucrătorilor Sezonieri din 
Agricultură (SWAS - ”Seasonal Agricul 
tural Workers Scheme”) 
Schema	lucrătorilor	sezonieri	din	Agricultură	permite	

fermierilor	 și	 cultivatorilor	 din	 UK	 să	 recruteze	 un	

număr	 fix	 de	 muncitori	 necalificați	 din	 Bulgaria	 sau	

România	 pe	 perioade	 determinate	 de	 timp.	 Pentru	

2010	și	2011	oferta	este	de	21	250	de	astfel	de	locuri	

de	muncă.

Persoanele	 acceptate	 conform	 acestei	 scheme	 vor	

primi	 un	 card	 de	 acces	 pentru	 lucrători	 ce	 le	 va	

dreptul	 să	 lucreze	 pe	 teritoriul	 UK	 o	 perioadă	 de	

maximum	6	luni.	O	nouă	aplicație	va	putea	fi	depusă	

doar	după	o	perioadă	de	întrerupere	de	3	luni.

În	ceea	ce	privește	 salarizarea	aceasta	va	 trebuie	 să	

fie	 măcar	 la	 limita	 salariului	 minim	 din	 agricultură.	

În	 ceea	 ce	 privește	 domeniul	 agriculturii	 plata	

salariilor	este	supusă	unor	condiții	speciale	ce	vor	fi	

incluse	 în	 pachetul	 informativ	 pe	 care	 au	 obligația	

de	a-l	înmâna	celor	interesați	operatorii	(cei	ce	oferă	

locurile	de	muncă	respective).	

Cazarea
Operatorii	 autorizați	 conform	 schemei	 SAWS	 sunt	

obligați	 să	 asigure	 spațiile	 de	 cazare.	 De	 obicei	

cazarea	se	face	în	rulote	la	comun	sau	în	dormitoare.	

Aplicanții	 însă	nu	sunt	obligați	să	accepte	oferta	de	

cazare,	 aceștia	 având	 libertatea	 de	 a	 locui	 în	 altă	

locație	decât	cea	oferită	sub	condiția	de	a	ajunge	la	

timp	la	fermă	pentru	a	începe	munca.

Cheltuieli
Conform	legilor	specifice	acestui	domeniu	(„Agencies	

Act”)	 aplicanții	 nu	 trebuie	 să	 plătească	 pentru	 a	

ocupa	aceste	posturi.	S-ar	putea	însă	să	fie	cheltuieli	

în	ceea	ce	privește:	călătoria	spre	UK,	garanții	privind	

cazarea,	 taxă	 pastorală	 și	 garanții	 privind	 sosirea	 la	

timp	în	UK.	Atunci	când	se	cere	totuși	o	garanție	 în	

bani	trebuie	să	se	precizeze	foarte	clar	pentru	ce	este	

această	garanție,	 "ce	condiții	 însoțesc"	 și	momentul	

în	care	se	vor	returna	banii.

Procedura de aplicare
Schema	lucrătorilor	sezonieri	din	agricultură	cuprinde	

9	operatori.	Fiecărui	operator	în	parte	îi	este	eliberat	

un	număr	fix	de	carduri	de	lucrători	pe	care,	la	rândul	

lor	le	vor	transmite	lucrătorilor.

Aplicația	 trebuie	 depusă	 la	 unul	 dintre	 cei	 nouă	

operatori	 listați	 de	 Home	 Office.	 Persoanele	 a	 căror	

aplicații	 au	 fost	 acceptate	 vor	 primi	 de	 la	 operatori	

cardurile	 de	 lucrător.	 În	 acest	 caz	 nu	 mai	 este	

necesară	 obținerea	 unei	 alte	 autorizații	 de	 muncă	

emisă	de	UKBA.

Cardurile	 vor	 cuprinde	 detalii	 cu	 privire	 la	 data 
începerii	 și	 data încetării	 activității	 precum	 și	

detalii	cu	privire	la	ferma	la	care	va	avea	loc	angajarea.

Unele	 ferme	 recrutează	 personal	 în	 mod	 direct	

(”single	operators”)	sau	recrutează	personal	pentru	a	

munci	în	mai	mult	de	o	fermă	(”multiple	operators”).

Lista	actualizată	a	 fermelor	ce	pot	angaja	muncitori	

români	se	poate	găsi	pe	website-ul	UKBA>European	

Economic	 Area	 and	 Swiss	 nationals	 >	 Seasonal	

Agricultural	Workers	Scheme	>	Workers	>	Applying

Membrii de familie 
Membrii	de	familie	se	bucură	de	aceleași	drepturi	ca	

și	cel	care	îi	susține	(sponsorizează).	Aceștia	au	drept	

de	ședere	în	UK	și	nu	au	nevoie	de	documente	care	

să	le	ateste	statutul	pentru	a	locui	legal	în	UK.

Cu	 toate	 acestea	 dreptul	 de	 muncă	 al	 membrilor	

de	 familie	este	diferit	 și	depinde	de	două	criterii:	 în	

funcție	de	ce	fel	de	autorizație	de	muncă	are	cel	care	

îi	susțin	precum	și	de	cetățenia	acestora.

Membrii	 de	 familie	 se	 pot	 însă	 califica	 și	 singuri	 în	

una	din	categoriile	de	 locuri	de	muncă	pentru	care	

nu	ai	nevoie	de	permis	de	muncă	de	exemplu	dacă	

sunt	 înscrişi	 la	 o	 instituție	 de	 învățământ,	 sunt	 self	
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employed	 sau	 au	 un	 permis	 de	 muncă	 conform	

tratatului	din	1971	(a	se	vedea	capitolele	anterioare).

Asta	nu	înseamnă	că	nu	pot	să	își	dobîndească	unele	

drepturi	datorită	relației	pe	care	o	are	cu	sponsorul.

În	 continuare	 vom	 analiza	 fiecare	 categorie	 de	

drepturi	ai	membrilor	de	familie	în	funcție	de	statutul	

celui	ce	îi	susțin:	

Membrii de familie români/bulgari ai unui 
cetățean român sau bulgar 
Sponsorul face parte din categoria persoanelor 
ce se încadrează în una din excepțiile de la regula 
permisului de muncă
În	acest	caz	membrii	de	 familie	au	dreptul	 să	ceară	

și	să	primească	„Blue	Registration	Certificate”	care	să	

ateste	statutul	lor.	

Aplicațiile	 în	 acest	 caz	 se	 vor	 face	 completând	

formularul	 BR1.	 Cu	 toate	 acestea	 va	 fi	 necesară	

obținerea	 unui	 „Accession	 Worker	 Card”	 dacă	

sponsorul	 este	 o	 excepție	 de	 la	 regula	 permisului	

de	 muncă	 deoarece	 a	 invocat	 că	 este	 membru	 de	

familie	a	unei	persoane	autorizate	sau	dacă	sponsorul	

este	self	employed,	self	sufficient	sau	înregistrat	la	o	

instituție	de	învățământ.

Sponsorul este „self employed”, „self sufficient” 
sau este înregistrat la o instituţie de învăţământ
În	această	situație	membri	de	 familie	au	dreptul	de	

a	 cere	 și	 obține	 un	 „Blue	 Registration	 Card”	 care	 să	

ateste	că	și	ei	sunt	o	excepție	de	la	regula	necesității	

obținerii	unei	autorizații	pentru	a	munci.

Trebuie	precizat	 însă	că	statutul	obținut	va	fi	valabil	

doar	 atât	 timp	 cât	 sponsorul	 îşi	 va	 păstra	 statutul.	

Abia	după	12	luni	în	care	au	lucrat	în	mod	continuu	

membri	de	 familie	au	dreptul	 să	ceară	accesul	 liber	

pe	piața	munci	din	UK.

Sponsorul român/bulgar deține o autorizație de 
muncă
Membrii	de	familie	în	linie	directă	(soț/soție,	partener	

civil,	descendenții	direcți	cu	vârsta	de	până	în	21	ani	

sau	dependenți)	ai	cetățenilor	români	sau	bulgari	ce	

dețin	 o	 autorizație	 de	 muncă	 valabilă	 	 (”Accession	

Work	 Card”	 sau	 SAWS)	 și	 care	 lucrează	 legal	 în	 UK	

au	 acces	 liber	 pe	 piața	 muncii	 din	 UK.	 Aplicațiile	

pentru	 a	 obține	 ”Blue	 Registration	 Card”	 se	 fac	 prin	

completarea	formularului	BR1.

Va	fi	însă	necesară	obținerea	unui	”Accession	Worker	

Card”	dacă:

•	 sponsorul	 a	 obținul	 „Accession	 Worker	 Card”	

invocând	 statutul	 de	 membru	 al	 familiei	

autorizat;

•	 sponsorul	lucrează	ca	„au	pair”;

Acei	 membri	 de	 familie	 ai	 unui	 cetățean	 român/

bulgar,	ce	nu	sunt	rude	pe	linie	directă	cu	sponsorul	

ce	 deține	 „Accession	 Worker	 Card”	 sau	 cardul	

SWAS	 vor	 trebui	 să	 aplice	 pentru	 propriul	 card	 de	

acces	 în	 calitate	 de	 membru	 de	 familie	 autorizat.	

Deși	 aplicantul,	 în	 această	 situație,	 va	 avea	 nevoie	

de	 o	 ofertă	 de	 muncă	 în	 UK	 acesta	 nu	 va	 trebui	 să	

îndeplinească	 criteriul	 calificării	 într-un	 anumit	

domeniu	 și	 nici	 pe	 cel	 al	 priorității	 cetățenilor	 din	

Marea	Britanie	(sau	alte	state	membre).

Aplicanțiile	în	calitate	de	membru	de	familie	autorizat	

se	fac	prin	completarea	formularului	BR4.

Sponsorul are permis de muncă obținut în baza 
Actului din 1971 („1971 Immigration Act”)
Membrii	 de	 familie	 ai	 cetățenilor	 ce	 au	 obținut	

”leave	 to	 remain”	 (ce	 le	 permite	 să	 muncească	

nerestricționat)	 în	 baza	 actului	 privind	 imigrarea	

din	 1971	 („1971	 Immigration	 Act”)	 pot	 aplica	

pentru	 obținerea	 unui	 card	 de	 acces	 al	 lucrătorului	

(”Accession	 Worker	 Card”)	 în	 calitate	 de	 membru	

de	 familie	 autorizat	 (cu	 excepția	 cazului	 în	 care	

acel	 membru	 de	 familie	 nu	 se	 încadrează	 în	 una	

din	 excepțiile	 de	 la	 regula	 obținerii	 unei	 autorizații	

pentru	a	munci).

Aplicațiile	se	fac	prin	completarea	formularului	BR4.

Deși	 aplicantul,	 în	 această	 situație,	 va	 avea	 nevoie	

de	 o	 ofertă	 de	 muncă	 în	 UK	 acesta	 nu	 va	 trebui	 să	

îndeplinească	 criteriul	 calificării	 într-un	 anumit	

domeniu	 și	 nici	 pe	 cel	 al	 priorității	 cetățenilor	 din	

Marea	Britanie	(sau	alte	state	membre).

Pentru	 a	 aplica	 este	 necesară	 completarea	

formularului	BR4.
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Membrii de familie ai unui cetățean 
român/bulgar ce nu sunt cetățenii SEE.
Sponsorul este înregistrat în programul „Worker 
Registration Scheme” (WRS)
Membrii	 de	 familie	 ai	 unui	 sponsor	 cetățean	 al	

Spațiului	 Economic	 European	 care	 este	 înregistrat	

în	 programul	 WRS	 reprezintă	 o	 excepție	 de	 la	

regula	 obținerii	 unei	 autorizații	 pentru	 a	 munci	 și	

are	dreptul	de	a	aplica,	pe	baza	unui	drept	propriu,	

pentru	certificatul	de	 înregistrare	necesar	pentru	a-i	

confirma	statutul.	Aplicațiile	în	acest	caz	se	pot	face	

completând	formularul	BR7.

Sponsorul nu face subiectul obținerii unui permis 
de muncă
Membrii	de	familie	ai	unui	sponsor	cetățean	al	unui	

stat	membru	SEE	care	nu	este	subiectul	obligației	de	

a	obține	un	permis	de	muncă	au	dreptul	de	a	aplica	și	

de	a	obține	certificat	de	înregistrare	care	să	confirme	

statutul	pe	care	îl	are	de	persoană	ce	nu	are	nevoie	

de	o	autorizație	pentru	a	munci.

Formularul	ce	trebuie	completat	este	EEA1.

Membrii de familie ai unui cetățean 
român/bulgar ce nu sunt cetățenii SEE.
Persoanele	 vizate	 de	 acestă	 categorie	 au	 nevoie	

în	primul	rând	de	permisiunea	de	a	 intra	 în	UK	și	 în	

acest	scop	ei	trebuie	să	aplice	pentru	un	”permis	de	

familie”	(„family	permit”).	Dacă	aceștia	vor	încerca	să	

intre	în	UK	fără	un	astfel	de	permis	este	posibil	să	le	

fie	respins	accesul.

Sponsorul nu necesită un permis de muncă
Membrii	 de	 familie	 ce	 nu	 sunt	 cetățeni	 SEE	 ai	 unui	

cetățean	român/bulgar	care:

•	 face	 excepție	 de	 la	 regula	 obținerii	 unei	

autorizații	pentru	a	munci	sau,

•	 este	 „self	 employed”,	 „self	 sufficient”	 sau	

înregistrat	la	o	instituție	de	învățământ	sau,

•	 are	 ”leave	 to	 remain”	 acordat	 în	 baza	 regulilor	

privind	imigrația,	fără	a	avea	restricții	în	ceea	ce	

privește	angajarea,

au dreptul să primească ” family member 
residence card” (card de rezidență pentru 
membrii de familie)	care	să	confirme	că	 fac	parte	

din	 categoria	 acelor	 persoane	 ce	 fac	 excepție	 de	 la	

regula	obținerii	unei	autorizații	pentru	a	munci.

Aplicații	 pentru	 Residence	 card	 se	 fac	 prin	

completarea	 formularului BR5.	 Cardurile	 de	

rezidență	sunt,	de	obicei,	valabile	timp	de	5	ani	și	iau	

forma	unor	adeziuni	pepașaport.	Cei	ce	obțin	astfel	de	

carduri	se	pot	angaja	legal	oriunde	în	MareaBritanie.	

Sponsorul are autorizaţie de muncă
Membrii	de	familie,	ai	unor	cetățeni	români/bulgari,	

ce	 nu	 sunt	 cetățeni	 SEE	 şi	 se	 încadrează	 în	 această	

categorie	 pot	 aplica	 pentru	 „family member 
residence stamp” care	 să	 ateste	 dreptul	 acestora	

de	a	munci	în	UK.	”Famille	member	residence	stamp”	

este,	de	obicei,	valabilă	timp	de	5	ani,	 ia	forma	unei	

adeziuni	pe	pașaport	 iar	deținătrul	are	dreptul	de	a	

se	 angaja	 legal,	 nerestricționat,	 pe	 teritoriul	 Marii	

Britanii.	Aplicațiile	se	fac	completând	formularul	BR6.

3. DREPTURILE ANGAJATUILUI
Persoanele	 care	 au	 autorizație	 de	 muncă	 şi	 nu	 îşi	

exercită		un	drept	din	Tratat	ca	şi	„self	employed”,	„self	

sufficient”	etc.	au	dreptul	de	a	se	angaja	cu	contract	

de	 muncă	 în	 Marea	 Britanie.	 Ca	 și	 „muncitor”,	

dacă	 lucrezi	 pe	 baza	 unui	 contract	 de	 prestări	 de	

servicii	pentru	un	angajator	vei	beneficia	de	o	serie	

de	drepturi	 şi	de	protecție	 la	 locul	de	muncă.	Dacă	

aveți	statutul	de	”angajat”	veți	beneficia	de	drepturi	

suplimentare.	Vom	analiza	în	continuare	principalele	

drepturi	de	care	poate	beneficia	un	cetățean	român	

ce	are	calitatea	de	angajat	în	Marea	Britanie.

Contractul de muncă
În	momentul	în	care	este	acceptată	o	ofertă	de	muncă	

se	 stabilește	 un	 raport	 de	 muncă,	 raport	 consfințit	

printr-un	 contract	 pentru	 a	 cărui	 valabilitate	 nu	 se	

cere	 forma	scrisă	 (	 contractul	este	valabil	 chiar	 și	 în	

forma	tacită,	chiar	dacă	nu	există	un	document	scris	).

Cu	toate	acestea	angajatul	are	dreptul	la	o	declarație	

scrisă	de	angajare	(”Written	Statement	of	Employment	

Particulars”),	privind	ocuparea	locului	de	muncă,	într-
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un	termen	de	8	săptămâni	de	la	începerea	activității.	

Declarația	va	trebui	să	prevadă	termenii	și	condițiile	

de	angajre.	Termenii	şi	condițiile	din	declarație	sunt	

elemente	 obligatorii	 ale	 contractului	 de	 muncă.	

Alte	 prevederi	 pot	 fi	 făcute	 în	 virtutea	 cutumei	 sau	

a	practicii	locului	de	muncă.	Angajatorul	este	obligat	

să	treacă	în	contract	toți	termenii	şi	toate	condițiile,	

implicit	 sau	 explicit.	 În	 situația	 în	 care	 angajatorul	

modifică	 aceaste	 prevederi	 fără	 acordul	 angajatului	

va	 încălca	 contractul	 de	 muncă	 şi,	 în	 acest	 caz,	

angajatul	 are	 dreptul	 să	 facă	 o	 plângere	 împotriva	

angajatorului.

Salariul Minim Național (SMN)
Indiferent	de	perioada	de	şedere	în	UK	sau	de	sediul	

firmei	 angajatorului,	 persoanele care lucrează 
în calitate de „angajat”, legal, pe teritoriul 
Marii Britanii au dreptul la a fi plătite cel puţin 
cu Salariul Minim Naţional (SMN). Persoanele	

angajate	în	domeniul	agriculturii	vor	avea	dreptul	la	

un	 Salariu Minim pentru Agricultori. Dreptul	 la	

un	 salariu	 minim	 național	 va	 exista	 chiar	 şi	 în	 cazul	

în	care	a	fost	încheiat	un	contract	prin	care	angajatul	

acceptă	 o	 salarizare	 mai	 mică,	 fiind	 constrâns	 în	

vreun	fel	de	angajator	sau	din	propria	voință.	Acest	

gen	de	contracte	nu	produc	nici	un	efect	din	punct	

de	vedere	legal,	angajatorul	fiind	obligat	să	plătească	

Salariul	 Minim	 Național	 impus	 prin	 lege.	 Legea	

Salariului	 Minim	 Național	 stabileşte	 un	 tarif orar 
minim	pe	care	angajatorul	este	obligat	să	îl	plătească	

angajatului	 iar	 tarifele	 sunt	 diferite în funcţie de 
vârsta celui angajat. Pentru a se determina 
plata medie pe oră primită se iau în calcul 
plăţile făcute într-o anumită perioadă numită 
„perioadă de referinţă”. „Perioada	 de	 referință”	

este	 acel	 interval	 de	 timp	 pentru	 care	 a	 fost	 plătit	

salariul:	lunar	sau	săptămânal.	Nu	se	acceptă	sub	nici	

o	formă	ca	perioada	de	referință	să	fie	mai	mare	de	o	

lună	de	zile	calendaristic.

Nivele minime naţionale de salarizare
Sunt	 3	 categorii	 de	 nivele	 minime	 naționale	 de	

salarizare,	 dar,	 în	 fiecare	 an,	 în	 luna	 octombrie,	

acestea	sunt	reanalizate	şi	pot	fi	modificate.

De	 la	 1	 octombrie	 2010	 vor	 intra	 în	 vigoare	 noi	

reglementări	 cu	 privire	 la	 nivelul	 minim	 național	 al	

salariului:

• Salariul Minim Naţional pentru adulţi:	
£5,93/oră	 pentru	 angajații	 cu	 vârste	 de	 peste	

21	ani;

• Salariul Minim Naţional de dezvoltare:	

£4,92/oră	 pentru	 angajații	 cu	 vârste	 cuprinse	

între	18	şi	20	de	ani;

• Salariul Minim Naţional pentru minori:	
£3,57/oră	 pentru	 angajații	 cu	 vârste	 cuprinse	

între	 16-17	 ani,	 vârsta	 legală	 la	 care	 se	 poate	

renunța	la	studii.

Începând	 cu	 octombrie	 2010	 va	 fi	 introdusă	 o	

nouă	 categorie,	 Salariul Minim Naţional pentru 
ucenici şi	include:

•	 ucenicii	cu	vârsta	mai	mică	de	19	ani;

•	 ucenicii	 cu	 vârsta	 de	 19	 ani	 sau	 mai	 mare,	 cu	

condiția	 ca	 aceștia	 să	 se	 afle	 în	 primul	 an	 de	

ucenicie.

Plăţi ce se iau în considerare la calcularea 
SMN
Plata	Salariului	Minim	Național	se	calculează	în	funcție	

de	 salarizarea brută	 (înainte	 de	 plata	 texelor	 şi	 a	

asigurărilor	naționale).

Salariul	 brut	 include	 salariul de bază	 pentru	

munca	 executată	 la	 care	 se	 adaugă	 plățile	 primite	

ca	şi	comisioane din vânzări, plăţi în legătură cu 
performaţa la locul de muncă sau orice alt fel de 
plăţi legate de cât de bine o persoană îşi face 
munca. 
Plăţi ce nu se iau în considerare la calcularea 
Salariul minim naţional

• împrumuturile;
• salariile în avans;
• pensiile;
• sumele forfetare de pensionare;
• plăţile făcute la concediere;
• recompensele sugerate de „schemele de 

personal”
• orice altă plată făcută cu titlul de „primă” 
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pentru	activități	desfăşurate	în	zile	speciale:	ore	

suplimentare,	Bank	Holiday	etc;

• indemnizaţii plătite pentru ore lucrate 
noaptea,	 munca	 în	 anumite	 zone,	 în	 condiții	

periculoase,	 „la	apel”,	 sau	pentru	activități	care	

nu	fac		parte	din	atribuțiile	locului	de	muncă;

• bacşişuri, gratuităţi, bani proveniţi din 
„taxe pe serviciu”	 („service	 charges”	 sau	

„cover	 charges”).	 Până	 la	 1	 octombrie	 2009	

aceste	 plăți	 erau	 luate	 în	 calculul	 Salariului	

Minim	Național	dacă	erau	trecute	pe	fluturaşul	

de	salariu,	dar,	în	momentul	de	față,	aceste	plăți	

nu	mai	sunt	luate	în	calcul	indiferent	dacă	sunt	

trecute	sau	nu	pe	fluturaş.

Deducerile pentru asigurarea spaţiilor de 
cazare
Dacă	 angajatorul	 asigură	 spațiul	 de	 cazare	 acesta	

poate	 include	 în	 calculul	 Salariului	 Minim	 Național	

reținerile	 operate	 pentru	 cheltuielile	 făcute	 în	 acest	

sens	(”accomodation	offset”).	De	la	1	octombrie	2009	

suma	 maximă	 pe	 care	 un	 angajator	 o	 poate	 reține	

din	 plata	 Salariul	 Minim	 Național,	 pentru	 că	 asigură	

spațiul	de	cazare	pentru	angajat,	este	de	£4,51	pe	zi	

sau	£31,57	pe	săptămână.	În	categoria	cheltuielilor	cu	

spațiul	de	cazare	sunt	incluse	şi	cheltuielile	aferente	

plății	 facturilor	 la	 gaz,	 electricitate,	 spălătorie	 sau	

cheltuili	 făcute	 cu	 mobilarea	 spațiului	 respectiv.	

Indiferent	 dacă	 în	 calculul	 chiriei	 sunt	 incluse	 sau	

nu	 aceste	 cheltuieli	 angajatorul	 nu	 poate	 reține	

din	 salariu	 sume	 mai	 mari	 decât	 cele	 prevăzute	 de	

lege	 şi	 menționate	 mai	 sus.	 Pe	 lângă	 un	 spațiu	 de	

locuit	 angajatorul	 poate	 face	 şi	 alte	 cheltuieli	 cu	

un	 angajat,	 precum	 uniforme,	 mâncare	 etc.	 Toate	

aceste	 cheltuieli	 însă	 nu	 pot	 fi	 reținute	 din	 plata	

Salariului	 Minim	 Național.	 Persoanele	 care	 sunt	

angajate	sau	care	muncesc	în	baza	unui	contract	de	

muncă	sunt	considerate	a	fi	angajați	ce	fac	subiectul	

reglementărilor	 privind	 plata	 Salariului	 Minim	

Național.

Angajaţi care nu au dreptul la plata 
Salarului Minim Naţional
Persoanele	care	se	încadrează	în	una	din	următoarele	

categorii	nu	beneficiază	de	dreptul	 legal	de	a	primi	

Salariul	Minim	Național:

• persoanele înregistrate ca „self employed” 
–	excepție	 fac	 situațiile	 în	care	o	persoană	are	

convingerea	că	este	de	fapt	„angajată”	şi	există	

un	 proces	 privind	 plata	 SMN	 la	 Tribunalul	

Muncii.	 Angajatorul	 trebuie	 să	 demonstreze	

în	 acest	 caz	 că	 persoana	 în	 cauză	 are	 de	 fapt	

statutul	de	„self	employed”;

• voluntarii	 –	 excepție	 fac	 situațiile	 în	 care	

activitatea	 de	 voluntariat	 este	 anexată	 unui	

raport	sau	contract	de	muncă;

• muncitorii voluntari	–	aceştia	au	dreptul	doar	

la	plata	unor	cheltuieli	minime;

• studenţii	 ce	 desfăşoară	 activități	 pentru	 a-şi	

îmbunătăți	 experiența,	 sub	 condiția	 ca	 aceste	

activități	să	nu	dureze	mai	mult	de	un	an;

• directorii de companii	–	dacă	nu	există	şi	un	

contract	 de	 muncă	 prin	 care	 sunt	 prevăzute	

anumite	 atribuții	 şi	 care	 să	 le	 dea	 dreptul	 la	

plata	 unui	 SMN	 pentru	 activitatea	 desfăşurată	

în	baza	acestui	contract,	directorii	de	companii	

sau	„managerii	de	birou”	nu	au	dreptul	la	plata	

unui	SMN.

•	 persoanele	 ce	 fac	 parte	 din	 anumite	

programe guvernamentale cu privire 
la „pre-ucenicie” –	 aceste	 programe	 sunt:	

„Entry	 to	 Employment	 or	 Programme	 Led	

Apprenticeships”	 (în	 Anglia);	 „”Get	 Ready	

for	 Work”	 (Scoția);	 „Acces”	 (Irlanda	 de	 Nord);	

„Skillbuild”	(Ţara	Galilor);

• persoanele ce fac parte din programe 
guvernamentale	 dedicate:	 fie	 formării	

profesionale,	 fie	 dobândirii	 de	 experiență	 în	

muncă,	fie	sprijinirii	celor	ce	vor	să	îşi	găsească	

un	loc	de	muncă;

•	 persoanele	 care	 sunt	 angajate	 în	 muncă	 în	

baza	 urmatoarelor	 programe ale Uniunii 
Europene	 :	 „Leonardo	 Da	 Vinci”,	 „Youth	 in	

Action”,	„Erasmus”	sau	„Comenius”;

• persoanele ce trăiesc în gospodăria 
angajatorului,	de	genul	persoanelor	„au	pair”;

• pescarii	 plătiți	 cu	 cotă	 parte	 din	 captură	 sau	
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din	venituri;

• deţinuţii;
•	 persoanele	 ce	 locuiesc	 într-o	 comunitate 

religioasă	 sau	 de	 altă	 natură	 şi	 desfăşoară	

activități	în	cadrul	acestor	comunități.

Situaţia persoanelor care consideră că au 
fost plătite incorect
Angajatul	care	consideră	că	salariul	pe	care	îl	primeşte	

este	 sub	 nivelul	 SMN	 poate	 cere	 angajatorului	 să	 îi	

prezinte	 registrele	 cu	 plățile	 făcute.	 Angajatorii	 au	

obligația	de	a	păstra	înregistrările	referitoare	la	plata	

SMN	timp	de	cel	puțin	trei	ani.	Cererea	de	vizualizare	a	

registrelor	se	face	în	scris,	iar	angajatorul	are	obligația	

să	 le	 pună	 la	 dispoziția	 angajatului	 în	 termen	 de	

maximum	 14	 zile	 de	 la	 data	 cererii	 angajatului	 sau	

la	o	dată	stabilită	de	comun	acord.	Angajatul	poate	

verifica	 registrele	 singur	 sau	 însoțit,	 cu	 condiția	 ca	

acest	lucru	să	fi	fost	menționat	în	cererea	făcută.

Calcularea restanţelor
Dacă	 se	 constată,	 în	 urma	 verificării	 înregistrărilor,	

că	 nu	 au	 fost	 îndeplinite	 regulile	 plății	 SMN	 atunci	

angajatorul	 va	 trebui	 să	 plătească	 restanțele.	

Începând	 cu	 6	 aprilie	 2009	 angajații	 care	 se	 află	 în	

astfel	 de	 situații	 au	 dreptul	 la	 plata	 restanțelor	 la	

nivelul	SMN	 în	vigoare	 la	data	descoperirii	 lor,	dacă	

nivelul	 salariului	 minim	 este	 mai	 mare	 decât	 în	

momentul	în	care	s-a	făcut	plata	incorectă.

Situaţia în care nu se doreşte abordarea 
angajatorului
În	situația	în	care	angajatul	nu	doreşte	să	se	adreseze	

angajatorului	 atunci	 când	 crede	 că	 a	 fost	 plătit	

incorect	acesta	poate	cere	celor	de	la	„HM	Revenue	

and	Customs”	(HMRC)	să	investigheze	în	numele	său.	

Rolul	acestei	instituții	este	acela	de	a	pune	în	aplicare	

regulile	 cu	 privire	 la	 plata	 SMN.	 Plângerea	 va	 fi	

controlată	în	numele	angajatului.	Dacă	se	descoperă	

că	 într-adevăr	 plata	 a	 fost	 făcută	 incorect	 HMRC	 va	

emite	 o	 înştiințare	 către	 angajator	 prin	 care	 va	 fi	

informat	de	acest	lucru	şi	va	fi	somat	să	plătească	nu	

doar	restanțele	ci	şi	penalizările	ce	le	datorează	către	

HMRC.	O	altă	modalitate	pe	care	o	are	angajatul	este	

aceea	 de	 apela,	 de	 pe	 teritoriul	 Marii	 Britanii	 la	 una	

din	liniile	de	urgență:

•	 0800	917	2368	-	„Pay and Work Rights Help 
Line” -	 acordă	 gratuit	 şi	 confidențial	 sfaturi	

legate	problema	salarizării;

•	 0845	 6000	 678	 -	 „National Minimum Wage 
Helpline”	 (linie	de	urgență	unde	puteți	primi	

informații	cu	privire	la	plata	SMN);

•	 0845	 000	 0134	 -	 „Agricultural Minimum 
Wage Helpline” (linie	 de	 urgență	 pentru	 cei	

ce	lucrează	în	agricultură).

Tribunalele de muncă şi instanţele civile
În	 situația	 în	 care	 angajatorul	 nu	 îşi	 îndeplineşte	

obligația	de	a	plăti	 restanțele	salariale,	HMRC	poate	

depune	plângere,	 în	numele	angajatului	păgubit,	 la	

Tribunalul	 Muncii	 sau	 poate	 deschide	 o	 acțiune	 în	

instanța	 civilă.	 Alternativ,	 angajatul	 are	 posibilitatea	

de	a	sezisa	Tribunalul	Muncii	în	nume	propriu.	Dacă	

în	instanță	angajatul	are	câştig	de	cauză	angajatorul	

va	fi	obligat	să	plătească	angajatului	o	sumă	de	bani	

ce	 se	 calculează	 înmulțind	 nivelul	 salariului	 minim	

(în	 vigoare	 la	 data	 la	 care	 a	 fost	 emisă	 hotărârea	

judecătorească)	 cu	 80.	 Termenul	 în	 care	 se	 poate	

depune	o	cerere	la	Tribunalul	Muncii	este	de	3 luni	
de	la	data	la	care	a	fost	făcută	ultima	plată	incorectă.	

Dacă,	 însă,	 angajatul	 va	 cere	 mai	 întâi	 verificarea	

înregistrărilor	 făcute	 de	 angajator,	 termenul	 de	

prescripție	se	extinde	la	6 luni.

Orele de muncă
Numărul	de	ore	de	muncă	pe	care	un	angajat	este	

aşteptat	să	le	muncească	sunt	stabilite	de	„Directiva	

Europeană	 privind	 timpul	 de	 lucru”	 („European	

Working	 Time	 Directive”).	 Prevederile	 respectivei	

directive	au	un	cadru	legal	orientativ.	Astfel:

	ʱ se	 pot	 lucra	 48	 de	 ore	 maxim	 într-o	

săptămână	de	muncă;

	ʱ dreptul	 la	 o	 pauză	 de	 20	 de	 minute	 pentru	

cei	ce	muncesc	mai	mult	de	6	ore;

	ʱ dreptul	la	11	ore	consecutive	libere	la	fiecare	

24	de	ore	lucrate;
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	ʱ dreptul	la	24	de	ore	libere,	consecutive,	la	fie-

care	7	zile	lucrate;

	ʱ cei	 ce	 lucrează	 ture	 de	 noapte,	 ar	 trebui	 să	

lucreze,	 în	medie,	un	maxim	de	8	ore	în	fie-

care	24	de	ore.

Orele	de	muncă	nu	includ	timpul	petrecut	 înspre	și	

de	la	serviciu,	pauzele	de	muncă	și	instruirile	făcute	în	

afara	locului	de	muncă.	Prevederile	legii	fac	referire	la	

toți	angajații,	indiferent	că	aceştia	lucrează	ocazional,	

cu	 jumătate	 de	 normă,	 independenți	 sau	 lucrează	

prin	intermediul	agențiilor	de	plasare	a	muncii.	

Reglementările	nu	se	aplică	dacă:

•	 angajatul	a	renunțat	la	limitele	timpului	de	lucru

•	 dacă,	 datorită	 naturii	 postului	 deținut,	 timpul	

de	 muncă	 al	 angajatului	 nu	 este	 măsurat	 sau	

predeterminat,	 acesta	 putând	 decide	 singur	

când	şi	cât	să	muncească	(ex:	managerii	seniori).

Săptămâna de lucru
Angajatului	nu	i	se	poate	cere	să	lucreze	mai	mult	de	

48	de	ore	pe	săptămână,	calculate	pe	o	perioadă	de	

referință	de	17	săptămâni,	cu	excepția	cazului	în	care	

acesta	îşi	va	da	acordul	scris	în	acest	sens.

Excepția	 fac	 acele	 domenii	 care	 au	 propriile	

reglementări:

•	 securitate	şi	supraveghere;

•	 locurile	 de	 muncă	 ce	 necesiă	 personal	 non-

stop;

•	 transportul	aerian,	terestru	sau	maritim;

•	 transportul	 pe	 căile	 navigabile	 interioare	 şi	

lacuri;

•	 unii	angajați	care	lucrază	în	transportul	feroviar;

•	 pescuitul	pe	mare;

•	 forțele	armatei,	serviciile	de	urgență	şi	poliția	–	

în	unele	cazuri;

•	 îngrijitorii	domestici	din	casele	particulare

Reglementările	nu	se	aplică	în	cazurile	de	ugență	sau,	

excepțional,	în	perioadele	extrem	de	aglomerate.

În	 toate	 aceste	 situații	 calculul	 orelor	 de	 muncă	

prestate	se	vor	calcula	pe	o	perioadă	de	referință	de	

26 de săptămâni şi nu de 17 săptămâni.	Angajatul	

are	dreptul	de	a	cumula	orele	libere	cuvenite	şi	de	a	

beneficia	de	acestea	ulterior.	Această	practică	poartă	

de	numirea	de	”repaus compensatoriu”.
Orele	 normale	 de	 lucru	 ar	 trebui	 să	 fie	 stabilite	 în	

contractul	 de	 muncă	 sau	 în	 declarația	 scrisă	 de	

angajare.

Opţiunea de a munci mai mult
Persoanele	 ce	 au	 18	 ani	 sau	 mai	 mult	 pot	 opta	

pentru	a	munci	mai	mult	de	48	de	ore	 săptămânal	

cu	condiția	ca	decizia	să	fi	fost	luată	voluntar	şi	scris.

Angajații	 nu	 pot	 fi	 obligați	 de	 către	 angajator	 să	

lucreze	 mai	 mult.	 De	 asemenea,	 aceştia	 nu	 pot	

fi	 concediați	 sau	 tratați	 nefavorabil	 (de	 exemplu,	

nu	 sunt	 luați	 în	 considerare	 la	 promovare)	 pentru	

refuzul	 de	 a-şi	 da	 acordul	 scris	 pentru	 a	 munci	 mai	

mult	de	48	de	ore	săptămânal.	Plângerile	se	pot	face	

Tribunalul	Muncii.	Acordul	de	a	munci	mai	mult	decât	

prevederile	 legale	 poate	 fi	 anulat	 de	 către	 angajat	

oricând	doreşte,	 indiferent	că	înțelegerea	face	parte	

sau	nu	din	contract.	Se	cere	în	acest	sens	o	notificare	

de	cel	puțin	7	zile.	Perioada	de	notificare	poate	fi	mai	

mare	(chiar	şi	3	luni)	dacă	există	mențiuni	cu	privire	la	

acest	asptect	în	acordul	scris.

Plata orelor suplimentare
Se	 consideră	 a	 fi	 ore	 suplimentare	 timpul 
lucrat peste orele de bază	 trecute	 în	 contract.	

Contractul de muncă ar trebui să includă 
prevederi cu privire la modalitatea de stabilire 
a orelor suplimentare,	 condițiile	 de	 lucru	 peste	

program	precum	şi	despre	plata	orelor	suplimentare.	

Legea nu prevede dreptul de plată a orelor 
suplimentare şi nici un plafon minim de plată. 
Cu	toate	acestea	plata	primită	nu	trebuie	să	fie	sub	

nivelul	 Salariului	 Minim	 Național.	 Modalitățile	 de	

plată	precum	şi	cuantumul	plății	orelor	suplimentare	

diferă	de	la	un	angajator	 la	altul.	Unii	vor	plăti	orele	

suplimentare,	 iar	 alții	 vor	 oferi	 timp	 liber	 în	 loc,	 la	

momentul	potrivit	pentru	angajator.

Pauzele
Angajații	cu	vârsta	de	18	ani	sau	mai	mari	au	dreptul	

la	o	pauză de 20 de minute	dacă	lucrează	ziua	sau	

dacă	 tura	 sa	 este	 mai	 mare	 de	 6	 ore.	 Angajații	 cu	
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vârsta	 între	 16-17	 ani	 au	 dreptul	 la	 o	 pauză	 de	 cel	

puțin	 30	 de	 minute	 dacă	 tura	 este	 mai	 mare	 de	 4	

ore	şi	 jumătate.	Va	fi	considerată	ca	pauză	şi	 timpul	

petrecut	 la	 băut	 cafeaua.	 Pauzele	 pot	 fi	 mai	 mari	

dacă	există	o	prevedere	în	acest	sens	în	contractul	de	

muncă.	Nu	există	prevederi	legale	cu	privire	la	pauza	

de	țigară.

Legea	prevede:

•	 pauza	trebuie	luată	toată	o	dată;

•	 pauza	 nu	 poate	 fi	 luată	 la	 sfârşitul	 orelor	 de	

program	–	trebuie	să	fie	undeva	la	mijloc;

•	 pauza	 poate	 fi	 petrecută	 în	 afara	 locului	 de	

muncă;

•	 angajatorul	poate	hotărî	când	să	fie	luată	pauza	

cu	condiția	să	se	respecte	condițiile	de	mai	sus.

Odihna zilnică
Prin	odihnă	zilnică	se	înțelege	timpul	dintre	sfârşitul	

programului	 unei	 zile	 şi	 începutul	 programului	

de	 muncă	 următor	 (de	 obicei	 noaptea).	 Angajații	

cu	 vârsta	 de	 18	 ani	 sau	 mai	 mult	 au	 dreptul	 la	 11 
ore consecutive de odihnă între două ture de 
muncă.
Excepții	pot	apărea	atunci	când:

•	 este	o	perioadă	aglomerată,

•	 apare	o	urgență,

•	 se	lucrează	la	domiciliu.

În	aceste	cazuri	perioadele	de	odihnă	pot	fi	cumulate	

şi	pot	fi	luate	mai	târziu.

Repausul săptămânal
Prin	 repaus	 săptămânal	 se	 înțelege	 acele	 zile	 în	

care	 o	 persoană	 nu	 merge	 deloc	 la	 muncă	 (pentru	

majoritatea	angajaților	este	sfârşitul	de	săptămână).

Angajații	cu	vârsta	de	18	ani	sau	mai	mare	au	dreptul,	

pe	 lângă	 zilele	 de	 concediu	 de	 odihnă,	 la	 una	 din	

următoarele:

• dreptul la 24 de ore libere, consecutive, la 
fiecare 7 zile lucrate sau,

• dreptul al 48 de ore libere, consecutive, la 
fiecare 14 zile lucrate.

Ziua	 de	 repaus	 săptămânal	 nu	 trebuie	 să	 fie	 în	

aceeași	zi	în	fiecare	săptămână.	Persoanele	religioase	

nu	au	dreptul	legal	de	a-şi	alege	o	anumite	zi	liberă	

din	săptămână	(de	exemplu,	duminica	la	creştini)	dar	

se	poate	discuta	cu	angajatorul	şi	 i	se	poate	explica	

cât	de	importantă	este	acea	zi	pentru	practicant.	De	

obicei	angajatorii	încearcă	să	rezolve	astfel	de	cereri.

Turele de noapte
În	 cazul	 angajaților	 ce	 muncesc	 în	 ture	 de	 noapte	

există	prevederi	legale	speciale.	Prin	„timpul nopţii”	

se	 înțelege	 perioada	 de	 timp	 dintre	 11pm şi 6am	

(perioada	 poate	 varia	 dacă	 este	 o	 înțelegere	 între	

părți).	Se	consideră	că	o	persoană	lucrează	în	ture de 
noapte	dacă	lucrează	cel	puțin	3 ore între 11pm și 
6am. În	general,	muncitorilor	ce	lucrează	în	ture	de	

noapte	li	se	aplică	următoarele	prevederi:

•	 nu	ar	trebui	să	muncească	mai	mult	de	o	medie	

de	 8 ore într-o perioadă de 24 de ore,	

calculate	 pe	 o	 perioadă de referinţă de 17 
săptămâni (sau	26	de	săptămâni)

• nu pot să accepte să muncească mai mult, 
cu	 excepția	 cazului	 în	 care	 acest	 lucru	 este	

permis	de	contractele	colective	de	muncă

• au dreptul la controale medicale gratuite 
anterior	 începerii	muncii	pe	 timpul	nopții	 şi	 în	

mod	regulat	după	aceea.

Angajaţii care sunt supuşi unor riscuri speciale 
sau sunt supuşi unor presiuni fizice sau psihice 
nu pot munci, sub nici o formă, mai mult de 8 
ore pe noapte.
În	 general,	 persoanele sub 18 ani nu au voie să 
muncească ture de noapte.
Muncitorii	 flexibili	 nu	 se	 încadrează	 în	 prevederile	

legale	 privind	 turele	 de	 noapte	 dar	 aceştia	 au	 însă	

dreptul	la	repaus	adecvat.	

Concediile și zilele libere
Declarația	scrisă	de	ocupare	a	locului	de	muncă	(sau	

contractul	 de	 muncă)	 trebuie	 să	 conțină	 informații	

cu	 privire	 la	 acordarea	 și	 plata	 zilelor	 de	 concediu.	

Angajaţii au dreptul la un concediu de odihnă 
minim anual plătit, dar nu există nici un drept 
legal de plată a zilelor libere acordate datorită 
sărbătorilor legale sau religioase. Contractul	de	
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muncă	 al	 fiecărui	 angajat	 în	 parte	 poate	 prevede	

scheme	 de	 concedii	 sau	 zile	 libere	 mult	 mai	

favorabile.

Concediul de odihnă anual
Ai	 dreptul	 la	 un	 minim	 de	 5.6 săptămâni de 
concediu de odihnă plătit în fiecare an dacă 
lucrezi 5 zile pe săptămână sau mai mult. 
Această regulă se aplică în mod proporţional 
şi lucrătorilor cu jumătate de normă. Contractul	

de	 muncă	 poate	 să	 prevadă	 reglementări	 ale	

concediului	 de	 odihnă	 mult	 mai	 favorabile	 (drept	

contractual).	 Pentru	 a	 afla	 numărul	 de	 zile	 de	

concediu	 la	care	aveți	dreptul	va	 trebui	 să	 înmulțiți	

numărul	de	zile	lucrate	într-o	săptămână	cu	5.6.	Plata 
zilelor de concediu se face la nivelul salarizării 
primite în mod normal. Angajatorul nu poate 
oferi bani în schimbul zilelor de concediu de 
odihnă.	Cu	toate	acestea,	bani	în	schimbul	zilelor	de	

concediu	 neefectuate	 se	 pot	 da	 atunci	 când	 nu	 au	

fost	efectuate	acele	zile	de	concediu	ce	exced	limita	

legală	de	5.6	săptămâni	pe	an.

Anul de concediu
Dobândești	dreptul	la	concediu	din	ziua	când	începi	

să	 muncești.	 Totuși,	 durata	 concediului	 de	 odihnă	

va	 depinde	 de	 începutul	 anului	 financiar	 pe	 baza	

căruia	se	calculează	numărul	de	zile	de	concediu	 la	

care	ai	dreptul.	Anul de concediu	(sau	anul	financiar	

folosit	ca	și	cadru	orientativ	pentru	a	calcula	zilele	de	

concediu)	 începe	 uneori	 la	 1	 ianuarie	 și	 se	 termină	

pe	 31	 decembrie,	 iar	 alteori	 începe	 pe	 6	 aprilie	 și	

se	 termină	 pe	 5	 aprilie,	 anul	 următor.	 De	 obicei	

angajatorul	va	stabili	împreună	cu	angajatul	începutul	

și	sfârșitul	anului	pe	baza	căruia	se	vor	stabili	numărul	

de	zile	de	concediu	de	odihnă.	În	lipsa	unor	prevederi	

legale	anul	de	concediu	va	 începe	 la	data	angajării.	

Dacă	 se	 începe	 activitatea	 pe	 parcursul	 anului	

financiar	atunci	veți	avea	dreptul	 la	un	concediu	de	

odihnă	 pe	 anul	 respectiv	 proporțional	 cu	 perioada	

rămasă	din	anul	în	care	ați	început	activitatea.

Cererea de concediu
Angajatul are obligația de a cere angajatorului 

aprobarea cu privire la perioada în care acesta 
dorește să își ia concediu de odihnă.	Perioada	de	

notificare	trebuie	să	fie	cel	puțin	de	două	ori	mai	mare	

decât	perioada	de	vacanță	dorită.	De	exemplu,	va	fi	

necesară	 o	 notificare	 a	 angajatorului	 cu	 cel	 puțin	 2	

săptămâni	înainte	pentru	o	vacanță	de	o	săptămână.

Dacă	 angajatului	 îi	 este	 refuzată	 o	 cerere	 prin	 care	

cerea	 zile	 de	 concediu	 pe	 motive	 religioase	 și	 are	

suficiente	dovezi	poate	face	plângere	de	discriminare	

pe	motive	religioase.	Angajatorul poate decide ca 
vacanţa să fie luată în momente speciale,	atunci	

când	locul	de	muncă	este	închis	(sezonul	de	vacanță)	

sau	 poate	 refuza	 luarea	 vacanței	 în	 momentele	

aglomerate.

Zilele de concediu neutilizate
Angajatorul	 trebuie	 să	 facă	 tot	 posibilul	 ca	 vacanța	

să	 fie	 luată,	 dar	 nu	 poate	 obliga	 angajatul	 să	 îşi	 ia	

zile	de	concediu	de	odihnă.	Conform	legislației	UE	o	

persoană	are	dreptul	la	4	săptămâni	de	concediu	de	

odihnă	pe	an.	Dacă	aceasta	nu	își	ia	tot	concediul	în	

anul	respectiv	zilele	neconsumate	nu	pot	fi	reportate	

pe	anul	următor.	Cu	toate	acestea	legislația	britanică	

vă	dă	dreptul	la	5.6	săptămâni	de	concediu	de	odihnă	

pe	an.	Dacă	nu	ați	 folosit	perioada	suplimentară	de	

1.6	săptămâni	în	anul	curent	se	poate	ca	aceste	zile	

să	 se	 reporteze	 pe	 anul	 următor	 dar	 acest	 lucru	 va	

depinde	de	contractul	de	angajare	pe	care	îl	aveți.

Îmbolnăvirea în timpul concediului de 
odihnă
Dacă angajatul se îmbolnăveşte	chiar	 înainte	de	

a	 începe	vacanțul	 sau	 în	 timpul	vacanței	acesta	are	

dreptul	de	a	cere	transformarea	zilelor	de	concediu	

de	odihnă	în	zile	de	concediu	medical.	De	asemenea,	

acesta	poate	lua	zilele	de	concediu	de	odihnă	rămase	

la	o	dată	ulterioară.	În	acest	caz	este aceptat să se 
reporteze zilele de concediu în anul următor,	

dacă	nu	a	fost	posibilă	luarea	zilelor	de	concediu	de	

odihnă	în	anul	respectiv	din	cauza	îmbolnăvirii.

Concediul de odihnă și alte tipuri de 
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concedii
Persoanele	 care	 se	 află	 în	 concediu	 de	 maternitate,	

paternitate	 sau	 adopție	 vor	 continua	 să	 acumuleze	

dreptul	 la	 zile	 de	 concediu	 de	 odihnă	 plătit	 și,	

de	 asemenea,	 vor	 avea	 dreptul	 la	 orice	 alt	 drept	

contractual	cu	privire	la	concedii.	Dreptul	la	concediu	

de	 odihnă	 se	 aplică	 şi	 în	 cazul	 persoanele	 aflate	 în	

concediu	de	maternitate	sau	de	partenitate	precum	

şi	celor	ce	se	află	în	concediu	de	adopție.

Plata concediului de odihnă în momentul 
încetării activității
În	 toate	 cazurile	 de	 încetare	 a	 activității	 (inclusiv	 în	

cazul	 concedierilor	 din	 cauza	 unor	 abateri	 grave)	

trebuie	să	se	plătească	acele	zile	de	concediu	care	nu	

au	fost	folosite.	Acest	drept	nu	ține	de	existența	unei	

perioade	minime	de	angajare.

Zilele libere publice şi „Bank Holiday”
Dreptul	la	plata	şi	la	acordarea	de	zile	libere	cu	ocazia	

„Bank	 Holiday”	 depinde	 de	 prevederile	 contractului	

de	muncă.

Nu există un drept automat de a cere liber , cu  
sau fără plată, în zilele de sărbătoare publice 
sau „Bank Holiday”.
Contractul	de	muncă	poate	să	prevadă	ca	zilele	libere	

acordate	 cu	 ocazia	 sărbătorilor	 publice	 sau	 „Bank	

Holiday”	 să	fie	 în	plus	 față	de	concediul	anual	 legal	

dar,	de	asemenea,	poate	să	prevadă	ca	aceste	zile	să	

fie	deduse	din	numărul	de	zile	de	concediu	de	odihnă	

anual.	 În	 Anglia	 şi	 Ţara	 Galilor	 sunt	 reglementate	 8	

zile	 de	 sărbătoare	 legală	 şi	 „Bank	 Holiday”,	 în	 Scoția	

9,	 iar	 în	 Irlanda	 de	 Nord,	 10.	 Dacă	 ești	 angajat	 cu	

jumătate	 de	 normă	 și	 angajatorul	 acordă	 zile	 libere	

suplimentare	angajaților	în	zilele	de	sărbătoare	legală	

va	 trebui	 să	 primiți	 aceleași	 beneficii	 (proporțional)	

ca	și	ceilalți,	chiar	dacă	ziua	respectivă	nu	este	o	zi	în	

care	de	obicei	lucrați.

Concediul medical
Dacă	angajatul	se	îmbolnăvește	și	nu	poate	ajunge	la	

serviciu	acesta	trebuie	să	își	informeze	superiorii	cu	o	

oră	înainte	de	a	începe	programul	de	lucru.	Vor	trebui	

date	informații	cu	privire	la	boala	pe	care	o	are	și	când	

prevede	că	va	ajunge	din	nou	la	muncă.

Indemnizația pentru concediul medical
Legislația	 britanică	 în	 vigoare	 stabilește	 o	 limită	

minimă	 ce	 trebuie	 plătită	 de	 către	 angajator	

angajatului	aflat	în	concediu	medical	– indemnizația 
de boală.	 Pentru	perioada	2010-2011	 indemnizația	

minimă	 legală	 săptămânală	 ce	 trebuie	 plătită,	 timp	

de	 maximum 28 de săptămâni pe an, este de 
£79.15. Pentru	a	se	determina	plata	cuvenită	pentru	

o	zi	de	concediu	medical	se	va	împărți	indemnizația	

minimă	 săptămânală	 prevăzută	 de	 lege	 la	 numărul	

de	zile	ce	ar	fi	trebuit	lucrate	în	respectiva	săptămână.	

Trebuie	 menționat	 că	 săptămâna	 de	 lucru	 începe	

duminica.	

Condiții ce trebuiesc îndeplinite pentru a primi 
indemnizația de boală:
Persoanele	 care	 sunt	 angajate	 pe	 bază	 de	 contract	

(indiferent	 de	 data	 la	 care	 au	 început	 munca)	 au	

dreptul	la	indemnizația	de	concediu	medical	dacă:

•	 au	 fost	 bolnave	 cel	 puțin	 patru	 zile	 la	 rând,	

inclusiv	 zilele	 de	 la	 sfârșit	 de	 săptămână	

sau	 zilele	 de	 sărbătoare	 legală	 –	 denumită	

”perioadă de incapacitate de muncă”;
•	 au	anunțat	angajatorul	că	sunt	bolnavi;

•	 au	 veniturile	 medii	 săptămânale	 cel	 puțin	

egale	cu	limita	inferioară	a	câștigurilor	salariale	

ce	 contează	 pentru	 contribuția	 la	 asigurările	

naționale	 –	 pentru	 perioada	 2010-2011	 suma	

minimă	 săptămânală	 necesară	 (pentru	 a	

beneficia	 de	 indemnizația	 de	 concediu	 de	

boală)	este	de	£97.00.

Dacă	 o	 persoană	 este	 angajată	 în	 două	 locuri	 în	

același	timp	poate	beneficia	această	indemnizație	de	

la	 ambii	 angajatori.	 Prevederile	 legii	 sunt	 aplicabile	

și	 în	 cazul	 angajaților	 ce	 muncesc	 temporar,	 cu	

jumătate	 de	 normă,	 prin	 agenție	 sau	 flexibil	 și	 care	

îndeplinesc	 condițiile	 legale	 pentru	 a	 primi	 acest	

drept.

Informarea angajatorului
Una	 dintre	 condițiile	 impuse	 pentru	 a	 beneficia	

de	 indemnizația	 de	 boală	 este	 aceea	 de	 a	 informa	



35Ghid pentru cetăþenii români

angajatorul.	Dacă ați fost bolnav timp de 7 zile sau 
mai puțin angajatorul	 vă	 poate	 cere	 să	 confirmați	

acest	 lucru	 și	 se	 poate	 face	 prin	 completarea	 unui	

formular	 în	momentul	 întoarcerii	 la	 locul	de	muncă	

(auto	certificare)	sau	prin	completarea	unei	declarații	

pe	 propria	 răspundere.	 Dacă ați fost bolnav mai 
mult de 7 zile	va	fi	necesar	să	aduceți	adeverință	de	

la	medicul	generalist	 sau	de	 la	medicul	ce	va	 tratat	

în	spital.

Începutul plăţii indemnizţiei de boală
După	cum	spuneam	și	mai	sus,	dreptul	la	indemnizația	

de	boală	este	dobândit	din	momentul	în	care	ați	fost	

bolnav	 cel	 puțin	 patru	 zile	 calendaristice	 la	 rând	 –	

”perioadă de incapacitate”. Primele	 3	 zile	 din	

perioada	 de	 ”incapacitate	 de	 muncă”	 sunt	 numite	

”zile	 de	 așteptare”	 și	 nu	 există	 obligația	 de	 a	 se	

plăti	 indemnizația	de	boală	 stabilită	de	 lege	pentru	

această	perioadă.	

Încetarea plăţii indemnizaţiei de boală
Angajatorul	 va	 înceta	 plata	 indemnizației	 pentru	

concediul	medical	atunci	când:

•	 angajatul	se	întoarce	la	muncă	sau,

•	 angajatul	 continuă	 să	 fie	 bolnav	 după	 28	 de	

săptămâni

•	 angajatul	începe	să	primească	indemnizația	ori	

alocația	de	maternitate.

În	 cazul	 în	 care,	 angajatorul,	 nu	 mai	 plătește	

indemnizația	 de	 boală	 dar,	 angajatul,	 continuă	 să	

fie	 bolnav	 atunci,	 acesta,	 este	 obligat	 să	 trimită	

angajatului	un	formular	privind	indemnizația	de	boală	

plătită	 (SSP1),	 astfel	 încât	 acesta	 din	 urmă	 să	 poată	

aplica	 pentru	 alocația de sprijin (”Employment 
and Support Allowance” – ESA). Cei	ce	știu	încă	de	

la	început	că	vor	sta	în	concediu	medical	mai	mult	de	

28	de	săptămâni	pot	cere	ca	angajatorul	să	le	trimită	

formularul SSP1 cu maximum 6 săptămâni mai 
devreme	astfel	încât	să	poată	aplica	pentru	alocația	

de	sprijin	cât	mai	repede.

Concedierea pentru absența îndelungată 
din cauza bolii
Angajatorii	pot	demite	o	persoană	care	a	fost	bolnavă	

timp	 îndelungat	 doar	 dacă	 nu	 există	 alte	 soluții.	

Înainte	 de	 a	 lua	 această	 decizie	 însă,	 ei	 trebuie	 să:	

analizeze	posibilitatea	ca	angajatul	să	poată	lucra	cu	

jumătate	de	normă	sau	flexibil,	verifice	dacă	angajatul	

se	poate	recupera	total	sau	dacă	revenirea	pe	același	

post	este	posibilă,	verifice	dacă	angajatul	s-ar	putea	

întoarce	la	muncă	dacă	i	se	acordă	asistență,	încerce	

să	găsească	alternativ	un	alt	post,	cu	mai	puțin	stres	

sau	număr	de	ore	lucrate,	chiar	dacă	ar	fi	necesar	să	

se	facă	o	nouă	instruire	în	acest	scop.	Persoanele	care	

consideră	 că	 au	 fost	 concediate	 nelegal	 din	 cauza	

concediului	medical	îndelungat	se	pot	face	plângere	

la	Tribunalul	Muncii.

Drepturile maternale
Legea	britanică	oferă	femeilor	însărcinate	o	protecție	

specială	care	se	extinde	și	la	tată.	Femeile	însărcinate	

beneficiază	de	anumite	drepturi	de	bază,	menite	să	le	

protejeze,	indiferent	dacă	acestea	sunt	angajate	sau	

nu.	Mamele	care	aleg	să	muncească	beneficiază	de	

și	mai	multă	protecție	astfel	încât	acestea	să	își	poată	

crește	copii	și	să	își	păstreze	și	locul	de	muncă.

Concediul de maternitate legal
Persoanele	ce	sunt	angajate	au	dreptul	la:

• 26 de săptămâni de ”concediu de 
maternitate de bază”(”ordinary	 maternity	

leave”	 -	 OML)	 –	 indiferent	 de	 cât	 timp	 au	

lucrat	la	acel	angajator,	numărul	de	ore	sau	de	

salarizare;

• de încă 26 de săptămâni, ”concediu de 
maternitate suplimentar”	 (”additional	

maternity	leave”	-	AML)	dacă	au	lucrat	mai	mult	

de	26	de	săptămâni	la	acel	angajator,	calculate	

până	în	cea	de-a	26-a	săptămână	de	sarcină.

Per total se poate sta în concediu de 
maternitate un an întreg (52 de săptămâni). 
Este	la	alegerea	beneficiarului	acestui	drept	cât	timp	

va	sta	în	concediu	de	maternitate.	Cu	toate	acestea,	

nu	se	poate	relua	activitatea	decât	după	2	săptămâni	

de	 la	naștere	 (sau	4	săptămâni	 în	cazul	persoanelor	

ce	 lucrează	 în	 fabrici)	 –	 concediu de maternitate 
obligatoriu. Angajatul	 poate	 beneficia	 de	 un	

concediu	 de	 maternitate	 mai	 mare	 dacă	 există	
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mențiuni	în	această	privință	în	contractul	de	muncă.

Angajatorul nu poate oferi mai puțin concediu 
de maternitate decât prevede legea.

Începutul concediului de maternitate
Concediul de maternite pote începe, cel mai 
devreme, cu 11 săptămâni anterior datei 
probabile a nașterii	 (adică	 din	 săptămâna	 a	

29-a	 de	 sarcină).	 Nu	 se	 poate	 începe	 concediul	 de	

maternitate	mai	târziu	de	ziua	în	care	se	naște	copilul.

În	 cazul	 în	 care,	 în	 ultimele	 4	 săptămâni	 de	 sarcină	

intervin	 probleme	 de	 sătătate	 datorate	 sarcinii	 și	

nu	 se	 poate	 lucra,	 atunci	 concediul	 de	 maternitate	

va	 începe	 automat.	 Dacă se dă naștere copilului 
în timpul concediului de odihnă, concediul 
de maternitate va începe automat de la data 
nașterii.

Întoarcerea la muncă la terminarea 
concediul de maternitate
În	 momentul	 în	 care	 vă	 întoarceți	 la	 muncă,	 la	

terminarea	 concediului	 de	 maternitate,	 aveți 
dreptul să lucrați pe același post, cu respectarea 
acelorași termeni și condiții ca și în momentul 
în care ați plecat în concediu. Veți	 beneficia,	 de	

asemenea,	și	de	orice	îmbunătățiri	introduse	în	ceea	

ce	privește	salarizarea,	concediul	de	odihnă	etc.	

Cu	toate	acestea,	dacă	vă	întoarceți	după o perioadă 
de concediu de maternitate suplimentar și dacă 
nu este, practic, rezonabil să te întorci pe același 
post, angajatorul are dreptul de a vă oferi un 
loc de muncă diferit, cu condiția să fie potrivit și 
adecvat circumstanțelor date.
Neacceptarea	 postului	 oferit	 alternativ	 înseamnă,	 în	

realitate,	să	demisionați.

Indemnizația pentru concediul de 
maternitate
În	 mod	 normal,	 ca	 și	 angajat,	 aveți dreptul legal 
la plata unei indemnizații pentru concediul 
de maternitate	 indiferent	 dacă	 lucrați	 cu	 normă	

întreagă	 sau	 cu	 jumătate	 de	 normă.	 Indemnizația 
de maternitate legală este o sumă de bani ce 

o veți primi de la angajator pe toată perioada 
cât vă aflați în concediul de maternitate de bază 
(26 de săptămâni) În	 cazul	 în	 care	 se	 iau	 și	 26	 de	

săptămâni	de	concediu	de	maternitate	 suplimentar	

indemnizația	 se	 va	 plăti	 doar	 pentru	 13	 săptămâni	

(deci,	 per	 total,	 puteți	 beneficia	 de	 indemnizație	

de	 39	 de	 săptămâni).	 Persoanele	 ce	 îndeplinesc	

condițiile	 pentru	 a	 primi	 indemnizația	 pentru	

concediul	 de	 maternitate	 vor	 primi,	 în primele 6 
săptămâni	de	concediu,	o	 sumă	de	bani,	egală	cu	

90% din veniturile medii săptămânale;	 pentru	

celelalte	 20	 de	 săptămâni	 (plus	 încă	 13	 săptămâni	

dacă	se	ia	concediu	suplimentar)	se	va	plăti	£123.06/
săptămână sau 90% din media veniturilor 
săptămânale, oricare dintre acestea este mai 
mică.

Condiții pentru a primi indemnizașia pentru 
concediul de maternitate
Pentru	a	putea	primi	indemnizația	pentru	concediul	

de	maternitate	va	trebui	să:

•	 fiți	angajat	sau	să	lucrați	prin	intermediul	unei	

agenții;

•	 angajatorul	 sau	 agenția	 să fi plătit taxele și 
contribuțiile la asigurările naționale;

•	 să	 fi	 desfășurat	 raporturi	 de	 muncă	 la	 același	

angajator,	fără	întrerupere,	timp	de	cel puțin 26 
de săptămâni.	Timpul	lucrat	se	va	calcula	până	

în	 momentul	 în	 care	 mai	 sunt	 15	 săptămâni	

până	la	data	probabilă	a	nașterii.

• veniturile săptămânale	nu	trebuie	să	fie	mai	

mici	decât	nivelul	cel	mai	mic	al	veniturilor	ce	

contează	 la	 asigurările	 naționale	 (o	 medie	 de	

£95	săptămânal,	 înainte	de	 taxe).	Se	vor	 lua	 în	

calcul	 cel	 puțin	 8	 săptămâni	 înainte	 de	 a	 15-a	

săptămână	înainte	de	data	probabilă	a	nașterii.

Situația în care nu vă încadrați pentru a 
primi indemnizația de maternitate
Dacă	nu	vă	calificați	pentru	a	primi	 indemnizația	de	

maternitate	 aveți	 dreptul	 de	 a	 primi	 alocație de 
maternitate	și	puteți	aplica	pentru	această	alocație	

la	centrele	de	securitate	socială	sau	la	Jobcentre	Plus.
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Cu	 toate	 acestea,	 dacă	 dvs	 considerați	 că	 ați	 fost 
nedreptățit	 și	 că	 aveați	 dreptul	 la	 indemnizația	

pentru	 concediul	 de	 maternitate	 puteți	 depune	 o	

plângere	 către	 angajator,	 conform	 regulilor	 interne	

sau	 puteți	 face	 o	 plângere	 formală	 la	 cel	 mai	

apropiat	 HM	 Revenue&Customs	 (HMRC).	 Plângerile	

către	 HMRC	 trebuie	 făcute în maximum 6 luni	
de	 la	 data	 la	 care	 angajatorul	 a	 refuzat	 prima	 dată	

cererea	 cu	 privire	 la	 indemnizația	 pentru	 concediu	

de	maternitate.	Dacă	vă	calificați	în	mod	sigur	pentru	

a	 primi	 indemnizația	 de	 maternitate	 și	 angajatorul	

refuză	 să	 plătească	 se	 va	 considera	 că	 angajatorul	

face	 deduceri	 ilegale	 din	 salariu.	 De	 asemenea,	 se	

poate	considera	că	se	face	o	discriminare	pe	bază	de	

sex.

Alte măsuri de protecție maternală
Femeile	 însărcinate	 precum	 și	 cele	 care	 doar	 ce	 au	

născut	 beneficiază	 și	 de	 alte	 drepturi	 menite	 să	 le	

protejeze	la	locul	de	muncă,	indiferent	că	lucrează	cu	

normă	întreagă	sau	cu	jumătate	de	normă.

• Controlul sănătății	 –	 femeile	 însărcinate	 au	

dreptul	la	îngrijire	medicală	gratuită,	medicație	

gratuită,	acces	la	cursuri	pre-natale,	consultanțe	

stomatologice	 pe	 toată	 perioada	 sarcinii	

precum	și	12	luni	după	nașterea	copilului

• Zile libere prenatale plătite, pentru 
îngrijire	 –	 au	 dreptul	 la	 zile	 libere	 plătite	

pentru	a	merge	la	programările	medicale	sau	la	

cursurile	prenatale,	dacă	sunt	angajate

• Dreptul la protecția sănătății–	dreptul	de	a	

lucra	 într-un	 mediu	 care	 nu	 prezintă	 pericole	

pentru	 femeia	 însărcinată	 sau	 pentru	 copilul	

nenăscut;	plus	dreptul	de	a	fi	suspendate	de	la	

muncă,	cu	plata	integrală	a	salariului,	în	situația	

persoanelor	 angajate	 sau	 care	 lucrează	 prin	

intermediul	agențiilor.

• Concediu parental fără plată	–	dreptul	de	a	

lua	 timp	 liber	 de	 la	 serviciu,	 fără	 plată,	 pentru	

îngrijirea	 copilului,	 astfel	 încât	 să	 se	 ajute	 la	

consolidarea	 familiei	 în	 momentul	 în	 care	 se	

naște	copilul

• Timp liber pentru a se dedica persoanelor 

dependente –	 dreptul	 la	 un	 număr	 de	 zile	

libere,	neplătite	și	luate	în	mod	rezonabil	atunci	

când	 este	 o	 urgență	 în	 ceea	 ce	 privește	 o	

persoană	dependentă

• Dreptul de a cere să muncească flexibil	
–	 se	 poate	 cere	 angajatorului	 posibilitatea	 de	

a	 munci	 flexibil	 astfel	 încât	 să	 se	 poată	 îngriji	

copiii.	 Angajatorul	 are	 obligația	 de	 a	 analiza	

cererea	cu	seriozitate.

• Protecția împotriva discriminării sau 
concedierii –	 dreptul	 de	 a	 nu	 face	 subiectul	

unei	 concedieri	 sau	 a	 unui	 tratament	

discriminator	 datorat	 cererii	 de	 a	 pleca	 în	

concediu	de	maternitate	sau	pentru	plecarea	în	

concediu	de	maternitate.

Munca flexibilă
Dacă	sunteți	mama	unui	copil	mai	mic	de	17	ani	sau	

a	unui	copil	cu	handicap	sub	18	ani,	aveți	dreptul	de	

a	solicita	modalități	flexibile	de	lucru	în	scopul	îngrijiri		

copiilor.	Acest	drept	legal	a	fost	recent	extins	pentru	

cei	ce	își	îngrijesc	soțul,	soția,	partenerul	sau	o	rudă.

Angajatorii	 au	 obligația	 legală	 de	 a	 lua	 cererea	 în	

serios,	 de	 a	 o	 analiza	 și	 nu	 pot	 refuza	 decât	 dacă	

există	 motive	 clare	 legate	 de	 afacere	 din	 cauza	

cărora	 munca	 flexibilă	 nu	 este	 posibilă.	 Cererea	

pentru	posibilitatea	de	a	munci	flexibil	poate	avea	în	

vedere	fie	orele,	zilele	sau	locul	unde	se	muncește	fie	

modalități	diferite	de	lucru.

Pensionarea și dreptul la pensie
Pensia	este	principala,	și	în	unele	cazuri,	singura	sursă	

de	venit	pentru	o	persoană	ce	se	retrage	din	câmpul	

muncii.	Marea	majoritate	a	angajatorilor	sunt	obligați	

să	ofere	angajaților	posibilitatea	de	a	se	înscrie	într-o	

schemă	 de	 pensii	 a	 companiei.	 Dacă	 nu	 există	 o	

schemă	 de	 pensii	 a	 companiei	 atunci	 angajatorul	

trebuie	 să	 ofere	 posibilitatea	 ca	 angajatul	 să	 se	

înscrie	într-o	schemă	privată	flexibilă	(”stakeholder 
pension”) sau personală.

Pensia ocupațională
Schema	 de	 pensii	 a	 companiei	 este	 configurată	
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de	 către	 angajator	 cu	 scopul	 de	 a	 furniza	 pensii	

angajaților	atunci	când	vine	momentul	să	se	retragă	

din	 activitate	 și	 să	 se	 pensioneze.	 Aceste scheme 
de pensii mai poartă denumirea de ”pensii 
ocupaționale” sau scheme de pensii la locul de 
muncă. Schema	de	pensii	ocupaționale	diferă	de	la	

o	 companie	 la	 alta	 dar	 există	 totuși	 două	 categorii	

generale	de	pensii	de	acest	gen:

• schema legată de salarii (”salary related 
scheme”)	–	cuantumul	pensiei	va	depinde	de	

salariu	și	de	numărul	de	ani	în	sistem

• schema denumită ”achiziției de bani” 
(”money purchase scheme”)	 –	 cuantumul	

pensiei	va	depinde	de	cât	de	mult	s-a	contribuit	

și	de	cât	de	bine	au	fost	investiții	acei	bani.

În	 cazul	 pensiilor	 ocupaționale	 contribuția	 trebuie	

plătită	 în	 mod	 regulat	 iar	 cuantumul	 contribuției	

se	 calculează	 ca	 și	 procentaj	 din	 salariu.	 Plățile	 ce	

se	 fac	 cu	 titlu	 de	 contribuție	 la	 fondul	 de	 pensii	

ocupaționale	 vor	 trebui	 să	 apară	 menționate	 pe	

fluturașul	de	salariu	astfel:

•	 reținerile	 din	 salariul	 de	 bază	 (brut)	 ca	 și	

contribuție	a	salariatului,

•	 plățile	 către	 fondul	 de	 pensii	 făcute	 de	 către	

angajator,

•	 cuantumul	 total	 al	 contribuției,	 agajator	 plus	

angajat.

Angajatul	are	opțiunea	de	a	plăti	mai	mult	la	fondul	

de	pensii	al	companiei,	adică	să	facă	plăți	adiționale	

(”additional voluntary contribution” - AVC'S).
Aveți	dreptul	de	a	obține	scutirea	de	impozit	pentru	

banii	puși	în	fondul	de	pensii,	adică	plătiți	mai	puține	

taxe	 pentru	 acești	 bani.	 Dacă	 angajatul	 încetează	

să	 mai	 lucreze	 pentru	 compania	 la	 a	 cărei	 schemă	

de	 pensii	 contribuie	 acesta	 rămâne	 totuși	 membru	

al	 respectivei	 scheme	 de	 pensii	 (cunoscut	 sub	

denumirea	 de	 ”deferred member”	 ).	 Dacă	 faceți	

parte	dintr-o	schemă	legată	de	salarii,	beneficiile	vor	

fi	 reevaluate	 în	 mod	 regular	 pentru	 a	 se	 asigura	 că	

se	 ține	 pasul	 cu	 impasul.	 Dacă	 faceți	 parte	 dintr-o	

schemă	de	 tipul	 ”achiziții	de	bani”,	banii	cu	care	ați	

contribuit	 vor	 continua	 să	 fie	 investiții	 iar	 în	 fiecare	

an	veți	primi	declarații	cu	privire	la	situația	fondului	și	

previziunile	cu	privire	la	performanță.

”Stakeholder pension scheme”
”Stakeholder	pension	scheme”	este	un	tip	flexibil de 
pensie personală și funcționează,	 în	mare	parte,	

precum	 o	 schemă	 de	 pensii	 de	 genul	 ”achiziție	 de	

bani”:	 contribui	 la	 propria	 pensie,	 îți	 creezi	 propriul	

fond	 de	 pensii.	 Dacă angajatorul are 5 sau mai 
mulți angajați este obligat să faciliteze acestora 
la o astfel de schemă de pensii care, însă, 
trebuie să îndeplinească anumite criterii legale 
pentru a se asigura funcționalitatea și valoarea 
acesteia. Fondul	 de	 pensii,	 în	 acest	 caz,	 este	

administrat	de	către	un	manager	care	va	investi	banii	

respectivi	 în	 numele	 angajatului.	 Valoarea	 fondului	

de	 pensii	 va	 depinde	 de:	 cuantumul	 contribuțiilor	

și	 de	 cât	 de	 performante	 sunt	 investițiile	 făcute.	 Se	

recomandă	 ca	 aceste	 contribuții	 să	 fie	 făcute	 în	

mod	 regulat,	 dar	 există	 posibilitatea	 suspendării	

plăților	pentru	o	anumită	perioadă	fără	nici	un	fel	de	

penalizare.	Dacă	nu	se	fac	contribuții	regulate	atunci	

doar	 fondul	 de	 pensii	 va	 fi	 mai	 mic,	 cu	 excepția	

cazului	 în	 care	 contribuțiile	 respective	 sunt	 plătite	

ulterior.	Când	se	ajunge	la	vârsta	la	care	pensia	poate	

fi	plătită	aveți	posibilitatea	de	a	folosi	fondul	 la	care	

ați	contribuit	pentru	a	vă	cumpăra	o	anuitate,	adică	

un	venit	regulat,		plătit	pe	viață,	ce	poate	fi	cumpărat	

de	la	orice	companie	de	asigurare	de	viață.	Cele	mai	

multe	 persoane	 aleg	 să	 aștepte	 până	 la	 60	 sau	 65	

de	ani	pentru	a	se	retrage	din	schema	de	pensii	dar	

există	posibilitatea	de	retragere	chiar	și	atunci	când	

încă	munciți.	Pentru	fiecare	liră	cu	care	contribuiți	la	

schema	de	pensii,	furnizorul	de	pensii	poate	pretinde	

returnarea	 de	 taxe	 la	 o	 rată	 de	 bază	 de	 20%.	 Asta	

înseamnă	 că	 pentru	 fiecare	 80	 de	 lire	 plătite	 se	 vor	

adăuga	la	fondul	de	pensii	100	de	lire.

Pensia privată personală
Persoanele	 care	 sunt	 ”self	 employed”	 sau	 a	 căror	

angajator	nu	le-a	pus	la	dispoziție	un	sistem	de	pensii	

adecvat	 pot	 investi	 într-un	 fond	 de	 pensii	 privat,	

personal,	oferit	de	orice	bancă	sau	instituție	financiară.	

Contribuțiile	 la	 pensia	 privată	 personală	 trebuiesc	
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făcute	 în	mod	regulat,	de	obicei	 în	fiecare	 lună,	sau	

se	plătesc	sume	forfetare	ce	vor	fi	investite	de	către	

furnizorul	 pensiei.	 În	 cazul	 în	 care	 angajatorul	 oferă	

ca	 și	 alternativă	 la	 ”stakeholder	 scheme”	 o	 schemă	

de	 pensie	 personală,	 acesta	 va	 trebui	 să	 respecte	

minimul	 contribuției	 impus	 de	 lege	 și	 anume	 3%	

din	salar.	Angajatorul	nu	va	mai	plăti	însă	cheltuielile	

apărute	 în	 legătură	 cu	 administrarea	 fondului	 de	

pensii.	Dacă	pleci	de	 la	angajatorul	 respectiv	 sau	 îți	

transferi	 banii	 într-o	 altă	 schemă	 de	 pensii	 nu	 vei	

pierde	banii	cu	care	a	contribuit	angajatorul.

Serviciul de consultanță pentru pensii 
(”Pensions Advisory Service Helpline”)
Acest	 serviciu	 se	 ocupă	 cu	 furnizarea	 de	 informații	

cu	caracter	general	cu	privire	 la	schemele	de	pensii	

existente	pe	piață.	Se	poate	suna	de	luni-vineri	între	

9.00am	și	5.00pm	la	tel.	0845	601	2923.

Pensia de stat
În	 afară	 de	 pensiile	 private,	 în	 mod	 normal,	 o	

persoană	 are	 dreptul	 și	 la	 o	 pensie	 de	 stat.	 Statul	

va	 plăti	 o	 pensie	 de	 bază	 la	 care	 se	 contribuie	 prin	

intermediul	 contribuțiilor	 la	 asigurările	 naționale.	

Cuantumul	pensiei	va	fi	calculat	în	funcție	de	plățile	

făcute	către	asigurările	naționale	de-a	lungul	anilor.

Pensia	de	stat	este	plătită	atunci	când:

•	 se	 ajunge	 la	 limita	 de	 vârstă pentru 
pensionare legală	 (60	de	ani	pentru	femei	și	

65	de	ani	pentru	bărbați)

•	 s-a	contribuit	la	asigurările	naționale	un	număr	

suficient	de	ani	(anii	în	care	s-a	plătit	suficient	la	

asigurările	naționale)

Există	două	scheme	de	pensii	de	stat:

•	 pensia	de	stat	de	bază

•	 pensia	de	stat	suplimentară	sau	secundară.

Pensia de stat de bază
Numărul	 de	 ani	 necesari	 pentru	 a	 beneficia	 de	 o	

pensie	completă	de	stat	depinde	de	vârstă	și	de	sex:

pentru	 bărbații	 născuți	 după	 5	 aprilie	 1945	 sunt	

necesari	 30	 de	 ani	 de	 contribuție	 pentru	 femeile	

născute	după	5	aprilie	1950	sunt	necesari	30	de	ani	

de	contribuție.	Pentru	cei	ce	se	încadrează	în	criteriile	

de	 mai	 sus	 legea	 prevede	 următorul	 cuantum	 al	

pensiilor	 pentru	 perioada	 2010-2011:	 £95.25	 pe	

săptămână	 pentru	 o	 singură	 persoană;	 £152,30	 pe	

săptămână	 pentru	 o	 persoană	 căsătorită	 care	 se	

folosește	 de	 asigurările	 naționale	 ale	 soțului/soției;	

£195.30	 dacă	 ambii	 se	 califică;	 Dacă	 o	 persoană	 nu	

a	contribuit	suficient	pentru	a	beneficia	de	o	pensie	

completă	de	stat	poate	plăti	voluntar	diferența.	Dacă	

nu	 își	 permite	 să	 plătească	 această	 diferență	 atunci	

cuantumul	pensiei	de	stat	va	fi	redus.

Pensia de stat secundară
În	completarea	pensiei	de	stat	de	bază	guvernul	oferă	

posibilitatea	 de	 a	 beneficia	 de	 o	 pensie	 secundară	

acordată	împreună	cu	pensia	de	bază.

Schema	de	stat	secundară	este	menită	a-i	ajuta	atât	

pe	cei	ce	sunt	angajați	cât	și	pe	cei	ce	nu	pot	lucra,	

fie	din	cauză	că	sunt	 în	 incapacitate	de	a	munci,	fie	

pentru	că	îngrijesc	ale	persoane.	persoanele	care	se	

încadrează	 în	 aceste	 categorii	 au	 dreptul	 la	 pensie	

secundară	fără	a	fi	necesar	să	contribuie.

Vârsta de pensionare
Schema	 de	 pensii	 a	 companiei	 sau	 contractul	 de	

muncă	trebuie	să	aibă	mențiuni	cu	privire	la	vârsta	la	

care	vă	puteți	pensiona.

Dacă	 nu	 aveți	 o	 pensie	 privată	 (ocupațională	 sau	

personală)	 va	 trebui	 să	 așteptați	 până	 la	 60	 sau	 65	

de	ani	pentru	a	vă	pensiona.	Chiar	dacă	o	persoană	

are	 posibilitatea	 de	 a	 beneficia	 de	 o	 pensie	 privată	

înainte	 de	 a	 împlini	 vârsta	 de	 pensionare	 legală	

aceasta	poate	amâna	momentul	astfel	încât	să	poate	

avea	un	venit	săptămânal	mai	mare	în	viitor.

Pensionarea anticipată
Angajatorul	 poate	 invoca	 motive	 legate	 de	

bunăstarea	 afacerii	 pentru	 a	 vă	 convinge	 să	 vă	

retrageți	de	la	muncă	înainte	de	vârsta	de	pensionare.	

Dacă	angajatorul	vrea	să	pleci,	atunci	ești	pe	o	poziție	

de	superioritate	și	poți	impune	propriile	condiții	astfel	

încât	să	obții	cea	mai	bună	înțelegere.	Dacă	ești	forțat	

să	părăsești	locul	de	muncă	și	să	te	pensionezi	atunci	

poți	fi	subiectul	unei	concedieri	nelegale.	Pe	de	altă	
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parte,	 o	 persoană	 nu	 are	 dreptul	 de	 a	 se	 pensiona	

anticipat	 decât	 dacă	 este	 specificat	 în	 contract	 și	

doar	 după	 ce	 se	 discută	 cu	 angajatorul	 pe	 acestă	

temă.	Se	poate	cere,	eventual,	o	pensionare	în	trepte.	

Dacă	sunteți	în	concediu	medical	timp	îndelungat	și	

sunteți	 angajat	 în	 continuare,	 angajatorul	 vă	 poate	

oferi	posibilitatea	de	a	vă	pensiona	anticipat.	În	acest	

caz	sunteți	concediat,	dar	veți	primi	o	sumă	forfetară	

și	 o	 pensie	 pentru	 a	 completa	 orice	 indemnizație	

pentru	invaliditate	primită	de	la	stat.	O	dată	recuperat	

însă,	 nu	 veți	 avea	 un	 loc	 de	 muncă	 la	 care	 să	 vă	

întorceți.

Protecția angajaților în situația încetării 
contractului de muncă
Legislația	britanică	permite	angajatorilor	să	înceteze	

raporturile	de	muncă	pe	care	le	au	cu	angajații	lor,	ca	

urmare	a	dificultăților	economice	sau	a	reorganizării	

activității,	 cu	 respectarea	 însă	 a	 prevederilor	 legale 
(”redundancy”). Sunt	 situații	 când,	 în	 anumite	

sectoare	de	activitate,	necesarul	de	 forță	de	muncă	

scade	 și	 atunci	 angajatorul	 este nevoit să scadă 
numărul de ore lucrate sau să dispună încetarea 
activității temporar (”lay off”). 

”Redundancy”
Angajatorii	 pot	 dispune	 încetarea	 contractelor	 de	

muncă	pe	motive	care	țin	de	necesitatea desființării 
locului de muncă	 ocupat	 de	 salariat,	 determinată	

de	varii	motive	precum:	 implementarea unor noi 
tehnologii, necesitatea reducerii cheltuielilor 
de personal, închiderea sau relocarea activității 
etc. Încetarea raporturilor de muncă în aceste 
cazuri se poate face prin concediere, fie 
colectivă, fie individuală,	iar	drepturile	angajatului	

trebuiesc	 protejate	 indiferent	 de	 modul	 în	 care	 s-a	

făcut	concedierea	sau	de	motivele	concedierii.

”The	 Employment	 Rights	 Act”,	 din	 1996	

reglementează	situațiile	în	care	se	pot	face	astfel	de	

concedieri	 precum	 și	 drepturile	 de	 care	 trebuie	 să	

beneficieze	persoana	concediată.

Marea	majoritate	a	celor	concediați	vor	avea	dreptul 
la plata de salarii compensatorii,	cu	 îndeplinirea	

însă	 a	 condițiilor	 impuse	 de	 lege.	 Criteriile	 folosite	

pentru	 a-i	 selecta	 pe	 cei	 care	 au	 fost	 concediați	

trebuie	să	fi	fost	corecte	și	clare.

Concedierea colectivă
Dacă	 o	 companie	 disponibilizează	 20 de angajați 
într-un interval de 90 de zile,	concedierea	va	avea	

caracter	 colectiv.	 În	 această	 situație	 angajatorii	 vor	

notifica sindicatele constituite	 la	 nivelul	 unității	

ori	 reprezentanții	 salariaților	 cu	 privire	 la	 măsura	

concedierii	 colective,	 prezentând	 informații	 în	 scris	

cu	privire	la:	

•	 motivele	care	impun	concedierea,

•	 numărul	de	angajați	ce	vor	fi	disponibilizați,

•	 modul	de	selecție,

•	 intervalul	 de	 timp	 în	 care	 va	 avea	 loc	

concedierea	și

•	 modul	de	calcul	al	plăților	compensatorii.

Procedura consultării trebuie să înceapă cu 
cel puțin 30 de zile anterior datei preconizate 
pentru încetarea contractelor de muncă, dacă 
vor fi concediați 20-90 de angajați și cu cel puțin 
90 de zile înainte dacă vor fi concediați peste 
100 de angajați.
În	acealași	timp	angajatorii	au	obligația	de	a	informa	

și	 Biroul	 pentru	 Plăți	 compensatorii	 (”Redundancy 
Payments Office”).	Neîndeplinirea	acestor	obligații	

ale	 angajatorului	 pot	 fi	 contestate	 la	 Tribunalul	

Muncii	iar	măsurile	ce	se	pot	dispune	presupun	plata	

de	salarii	compensatorii	reprezentând	salariul	cuvenit	

pe	o	perioadă	de	până	la	90	de	zile	de	angajare.

Concedierea individuală
În	cazul	concedierilor	 individuale	angajatorii	trebuie	

să	parcurgă	anumite	etape:

•	 să	 identifice	 măsuri	 alternative	 încetării	

anticipate	a	contractelor	de	muncă,

•	 să	implementeze	măsuri	obiective	de	selecție	a	

angajaților	supuși	concedierii,

•	 să	notifice	angajații	în	timp	util,

•	 să	 adopte	 măsurile	 necesare	 pentru	 a	 asista	

angajații	disponibilizați,

•	 să	plătească,	eventual,	salarii	compensatorii.
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Disponibilizarea	 trebuie	 să	 aibă	 la	 bază	 criterii 
obiective	 precum	 abateri	 disciplinare,	 experiența,	

aptitudini,	competență	etc.

Este	 ilegală	 concedierea	 pe	 motive	 care	 țin	 de	

starea	civilă,	religie,	orientare	sexuală,	rasă,	handicap,	

vârstă,	 apartenență	 la	 	 organizații	 sindicale	 etc.	 De	

asemenea,	 nu	 pot	 fi	 concediate:	 persoanele	 ce	 se	

află	 în	 concediu	 de	 maternitate,	 paternitate	 sau	

pentru	alte	motive	 familiare;	persoanele	 transferate,	

cele	 care	 își	 exercită	 un	 drept	 prevăzut	 de	 lege	

(precum	 cererea	 de	 vizualizare	 a	 registrelor	 de	

salarii),	persoanele	ce	desfășoară	activități	 în	calitate	

de	jurat	etc.		Angajații	concediați	pe	astfel	de	criterii	

se	 pot	 adresa	 Tribunalului	 Muncii.	 Criteriile	 cel	 mai	

des	 utilizate	 de	 către	 angajatori	 atunci	 când	 fac	

disponibilizări	sunt:

•	 ultimul	venit,	primul	plecat,

•	 voluntariatul,

•	 abaterile	disciplinare,

•	 evaluarile	 de	 la	 locul	 de	 muncă	 privind	

aptitudinile,	calificările,	experiența,	eficacitatea.

Perioada de preaviz
Angajații	 ce	 vor	 fi	 disponibilizați	 au	 dreptul	 la	 o	

perioadă	de	previz	după	cum	urmează:

•	 o	 săptămână	 dacă	 au	 muncit	 la	 angajatorul	

respectiv	între	o	lună	și	2	ani;

•	 o	 săptămână	 pentru	 fiecare	 an	 de	 angajare	

dacă	au	fost	angajați	între	2	și	12	ani;

•	 12	 săptămâni	 dacă	 au	 derulat	 raporturi	 de	

muncă	la	acel	angajator	timp	de	12	ani	sau	mai	

mult.

În	contractul	de	muncă	pot	fi	mențiuni	cu	privire	 la	

nederularea	 raporturilor	 de	 muncă	 pe	 perioada	 de	

previz	însă,	angajatul,	va	beneficie	de	toate	drepturile	

salariale	la	care	de	care	ar	fi	beneficiat	în	mod	normal.

La	 data	 încetării	 raporturilor	 de	 muncă	 angajatul	

trebuie	să	primească:

• drepturile salariale aferente perioadei de 
preaviz	 (dacă	 nu	 se	 desfășoară	 activități	 în	

această	perioadă);

• drepturile salariale pentru concediul de 
odihnă neefectuat;

• formularul P45	 (cu	 informații	 privind	 nivelul	

veniturilor	 și	 al	 impozitului	 plătit	 pe	 timpul	

angajării);

• plățile compensatorii;
• o scrisoare semnată de angajator care 

confirmă condițiile concedierii.

Salariile compensatorii
Angajații	 care	 au	 desfășurat	 raporturi	 de	 muncă	

timp de cel puțin 2 ani la	 un	 angajator	 care	

dispune	încetarea	contractului	de	muncă	pe	motivul	

necesității	 desființării	 postului	 respectiv,	 au	 dreptul	

la	 plata	 de	 salarii	 compensatorii	 de	 către	 angajator.	

Dreptul	la	plăți	compensatorii	poate	fi	afectat	în	cazul	

celor	care	 încetează	unilateral	 raporturile	de	muncă	

pe	 perioada	 de	 preaviz.	 Plățile	 compensatorii	 nu 
sunt datorate angajaților care refuză ofertele 
alternative	 de	 muncă	 ce	 corespund	 experienței	

și	calificărilor	avute,	precum	și	condițiilor	de	muncă	

de	 care	 au	 beneficiat	 anterior	 (salarizare,	 statut,	

timp	 de	 muncă,	 localizarea	 postului).	 Angajații	 care	

acceptă	 oferte	 alternative	 de	 muncă	 beneficiază	

de	o	perioadă	de	probă	de	4	săptămâni.	 În	această	

perioadă	ei	pot	decide	dacă	mai	continuă	sau	dacă	

acceptă	plățile	compensatorii.	Persoanele care au 
fost angajate cel puțin 2 ani au dreptul de a cere 
timp liber în perioada de preaviz pentru a-și 
căuta alt loc de muncă sau pentru a urma cursuri 
de formare profesională. Salariile	 compensatorii	

trebuie	 plătite	 automat	 angajaților	 care	 îndeplinesc	

condițiile	legale	în	caz	contrar	se	pot	face	plângeri	la	

Tribunalul	Muncii.

Angajatorii aflați în stare de insolvență
În	cazul	angajtorilor	aflați	în	procedură	de	insolvență	

sau	 care	 nu	 își	 pot	 îndeplini	 obligațiile	 de	 plată	 a	

salariilor	 compensatorii,	 angajații	 pot	 solicita	 plata	

prin	intermediul	Serviciilor	de	Insolvență	(”Insolvency	

Service”),	utilizînd	formularul	RP1	ce	se	poate	găsi	on-

line:	www.direct.gov.uk.

Nu au dreptul la plăți compensatorii:
•	 membrii	forțelor	armate;
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•	 personalul	 camerei	 Lorzilor	 și	 ai	 Camerei	

Comunelor	din	Parlamentul	Britanic

•	 anumite	categorii	de	ucenici;

•	 lucrătorii	 casnici,	 angajații	 în	 gospodăria	 unor	

membri	de	familie	apropiați;

•	 pescarii	plătiți	cu	cotă	parte	din	captură	sau	din	

venit;

•	 funcționarii	publici;

•	 angajații	 unui	 guvern	 străin	 cărora	 le	 este	

aplicabilă	legea	britanică.

Cuantumul plăților compensatorii
Cuantumul	plăților	compensatorii	depinde	de	vârsta	

angajatului,	 durata	 derulării	 raporturilor	 de	 muncă	

la	 angajatorul	 ce	 dispune	 concedierea	 și	 de	 nivelul	

salariului	primit.

Prin	 lege	 sunt	 reglementate	 nivelele	 minime	 ale	

plăților	compensatorii:

• angajații de până în 22 de ani	 –	 vor	 primi	

jumătate	din	salariul	săptămânal	pentru	fiecare	

an	de	angajare;

• angajații cu vârste între 22-41 de ani	–	vor	

primi	câte	un	salariu	săptămânal	pentru	fiecare	

an	de	angajare;

• angajații cu vârsta mai mare de 41 de ani 
–	vor	primi	un	salariu	și	jumătate	pentru	fiecare	

an	de	angajare.

Întreruperea temporară a activității
(”Lay-off”)
Angajatorii	 pot	 dispune	 întreruperea	 temporară	 a	

activității	sau	reducerea	numărului	de	ore	de	muncă	

datorită	 scăderii	 necesarului	 de	 forță	 de	 muncă	 în	

anumite	sectoare	de	activitate.

Salarizarea pe perioada cât se întrerupe 
activitatea
Salarizarea	 angajaților	 în	 timpul	 de	 întrerupere	

temporară	 a	 muncii	 este	 reglementată	 prin	

intermediul	 contractului	 de	 muncă.	 De	 cele	 mai	

multe	ori	angajații	sunt	plătiți	 în	mod	obișnuit	chiar	

dacă	nu	lucrează.	Contractele	de	muncă	pot	conține	

însă	 prevederi	 care	 permmit	 întreruperea	 activității	

fără	plata	drepturilor	salariale.	În	aceste	situații	se	pot	

primi	 doar plăți minime garantate (”Gurantee 
pay”)	dacă	sunt	îndeplinite	însă	o	serie	de	condiții:

•	 au	 fost	 angajați	 cel	 puțin	 o	 lună	 	 (chiar	 și	

angajații		cu	jumătate	de	normă),

•	 sunt	disponibili	pentru	a	munci,

•	 nu	refuză	ofertele	de	muncă	alternative,

•	 întreruperea	 activității	 nu	 este	 rezultatul	 unei	

activități	greviste.

Plățile	 minime	 garantate	 pot	 fi	 făcute	 pentru 
o perioadă maximă de 5 zile	 de	 întrerupere,	

calculate	 pe	 o	 perioadă de referință de 3 luni.	
Dacă	 o	 persoană	 lucrează	 mai	 puțin	 de	 5	 zile	

săptămânal	aceasta	va	primi	plăți	pentru	numărul	de	

zile	pe	care	l-ar	fi	lucrat	în	mod	obișnuit	săptămânal,	

într-o	perioadă	de	referință	de	3	luni.

Nivelul plăților minime garantate este 
rezultatul multiplicării numărului de ore pe 
care un angajat ar trebui să le lucreze în mod 
obișnuit cu nivelul orar minim garantat.
Plățile	minime	garantate	nu	pot	fi	mai	mari	de	21,01	

GBP	(aplicabil	 începând	cu	1	februarie	2010)	pentru	

fiecare	zi	de	întrerupere,	atingând	un	maxim	de	106	

GBP	pentru	5	zile	nelucrate	într-o	perioadă	de	3	luni.	

Contractul	de	muncă,	 individual	 sau	colectiv,	poate	

însă	 să	 aibă	 mențiuni	 cu	 privire	 la	 garantarea	 unor	

plăți	peste	nivelul	minim	legal.

Plățile compensatorii
Angajații	 cărora	 le-a	 fost	 întreruptă	 activitatea	 fără	

a	 fi	 plătiți	 sau	 cărora	 le-a	 fost	 tăiat	 numărul	 de	 ore	

astfel	 încât	 nu	 mai	 câștigă	 nici	 măcar	 jumătate	

din	 veniturile	 săptămânale	 ce	 le-ar	 fi	 avut	 în	 mod	

normal,	 pot	 solicita	 plăți compensatorii dacă 
întreruperea activității a fost de cel puțin patru 
săptămâni fără întrerupere sau șase săptămâni 
într-un interval de 13 săptămâni (dacă sunt 
întreruperi). Angajatorii	 pot refuza cererea de 
plăți compensatorii doar dacă nu au trecut 
mai mult de 7 zile de la data la care au fost 
notificați și doar dacă în termen de 4 săptămâni 
angajatorii vor utiliza din nou lucrătorii pentru 
o perioadă continuă de 13 săptămâni. Dacă	
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angajatorul	nu	răspunde	la	notificare	în	7	zile	sau	dacă	

acceptă	notificarea	de	plată	a	salariilor	compensatorii	

atunci	angajații	pot	solicita	încetarea	raporturilor	de	

muncă	 prin	 depunerea	 unui	 preaviz	 de	 cel	 puțin	 o	

săptămână	 (sau	 preavizul	 prevăzut	 în	 contractul	 de	

muncă).	 Pentru	 informații	 și	 consiliere	 cu	 privire	 la	

situațiile	 de	 întrerupere	 temporară	 sau	 permanentă	

a	 raporturilor	 de	 muncă,	 angajații	 pot	 contacta	

Serviciul	 Britanic	 de	 Consiliere,	 conciliere	 și	 arbitraj	

(ACAS	 –	 ”Advisory,	 Conciliation	 and	 Arbitration	

Service”)	–	www.acas.org.uk,	tel.	08457	47	47	47.

4. SELF EMPLOYED
Cetățenii	 români,	 similar	 cetățenilor	 din	 celelalte	

state	 membre	 ale	 Uniunii	 Europene,	 pot	 desfăşura	

activități	 independente	 (”self	 employed”)	 fără	

restricții	pe	teritoriul	Marii	Britanii.

Înregistrarea ca și ”self employed”
Înregistrarea	 fiscală	 la	 HM Revenue & Customs	

-	 pentru	 a	 obține	 Numărul	 Unic	 de	 Identificare	 a	

Contribuabililor	(Unique	Taxpayer	Reference	Number	

-	UTR).	 trebuie	efectuată	nu	mai	 târziu	de	3	 luni	de	

la	 data	 la	 care	 a	 fost	 începută	 activitatea.	 Pentru	 a	

vă	 înregistra,	 contactați	 HM	 Revenue	 &	 Customs	

la	numărul	de	 telefon	0845	915	4515	sau	0845	366	

7899	 dacă	 lucrați	 în	 sectorul	 construcțiilor,	 potrivit	

regulilor	 Programului	 pentru	 Sectorul	 Construcțiilor	

(Construction	 Industry	 Scheme	 -	 CIS).	 Obţinerea 
Numărului Naţional de Asigurare (National 
Insurance Number - NINO)	 -	 în	 cazul	 lucrătorilor	

care	au	sosit	recent	în	Marea	Britanie	şi	nu	se	află	în	

posesia	 acestui	 document.	 Numerele	 de	 Asigurare	

sunt	 emise	 de	 către	 birourile	 locale	 ale	 Jobcentre 
Plus în	baza	unor	documente	care	atestă	identitatea	

aplicantului	şi	 faptul	că	accepta	desfăşoară	activități	

pe	 cont	 propriu	 pe	 teritoriul	 Marii	 Britanii.	 Pentru	

a	 stabili	 o	 programare	 la	 cel	 mai	 apropiat	 birou	 al	

Jobcentre	 Plus	 în	 vederea	 obținerii	 Numărului	 de	

Asigurare,	 contactați	 această	 autoritate	 la	 numărul	

de	 telefon	 0845	 600	 0643,	 de	 luni	 până	 vineri	 între	

orele	8.00	–	18.00.	

Yellow Registration Card
Opţional, este necesar obţinerea unui Certificat 
de Înregistrare (Yellow Registration Certificate)	
care	 confirmă	 exercitarea	 dreptului	 de	 şedere	

pe	 teritoriul	 Marii	 Britanii	 în	 vederea	 desfăşurării	

de	 activități	 pe	 cont	 propriu	 (”self	 employed”).	

Certificatul	 de	 Înregistrare	 este	 emis	 de	 către	 UK	

Border	 Agency	 în	 urma	 unei	 aplicații	 (formularul	

BR1)	 la	 care	 se	 anexează	 documente	 care	 atestă	

identitatea	aplicantului	şi	faptul	că	acesta	desfăşoară	

activități	 pe	 cont	 propriu	 pe	 teritoriul	 Marii	 Britanii.	

Certificatele	de	Înregistrare	confirmă	faptul	că	la	data	

emiterii	 lucrătorii	 îndeplinesc	 condițiile	 cerute	 de	

legislația	 şi	 practica	 din	 Marea	 Britanie	 cu	 privire	 la	

desfăşurarea	activităților	ca	și	self	employed.

Lucrătorii	 români	 care	 desfăşoară	 activități	 ca	 și	

self	 employed	 în	 Marea	 Britanie	 (fără	 a	 fi	 autorizați	

să	 desfăşoare	 şi	 activități	 dependente,	 în	 baza	

unui	 contract	 de	 muncă)	 trebuie	 să	 se	 asigure	 că	

activitățile	 pe	 care	 le	 desfăşoară	 nu	 sunt	 asimilate	

raporturilor	de	muncă,	ce	ar	face	necesară	obținerea	

unei	autorizații	de	muncă	(”Accession	Worker	Card)”	

sau	 a	 unui	 alt	 document	 care	 confirmă	 dreptul	 de	

muncă	(”Registration	Certificate”).

Criterii de diferențiere între statutul de ”self 
employed” și cel de ”angajat”
În general, raporturile sunt considerate a fi 
raporturi de muncă, şi implicit persoanele în 
cauză au statut de „angajat”, dacă:

•	 activitatea	este	desfăşurată	în	mod	individual;

•	 lucrătorii	primesc	instrucțiuni	cu	privire	la	locul	

de	 muncă,	 intervalul	 orar	 sau	 modul	 în	 care	

trebuie	desfăşurată	activitatea;

•	 lucrătorii	 desfăşoară	 activitatea	 pentru	 un	

număr	predeterminat	de	ore;

•	 lucrătorilor	li	se	poate	cere	să	desfăşoare	şi	alte	

activități,	în	afara	celor	obişnuite;

•	 plata	 lucrătorilor	 se	 face	 la	 oră	 /	 săptămână	 /	

lună;

•	 lucrătorii	 sunt	 plătiți	 pentru	 munca	

suplimentară.
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În general, raporturile sunt considerate a fi 
raporturi civile, şi implicit persoanele în cauză 
au statut de „self employed”, dacă:

•	 -au	libertatea	de	a	sub-contracta	altor	lucrători	

activitatea	pe	care	o	desfăşoară;

•	 -dispun	 de	 instrumentele	 şi	 materialele	

necesare	 pentru	 desfăşurarea	 activității	 (cu	

excepția	 acelor	 instrumente	 pe	 care	 orice	

angajat	trebuie	să	le	asigure	la	locul	de	muncă);

•	 -au	 agreat	 desfăşurarea	 activității	 în	 schimbul	

unui	 preț	 fix,	 indiferent	 de	 timpul	 necesar	

pentru	finalizarea	activității;

•	 -au	libertatea	de	a	decide	tipul	activității,	locul,	

timpul	 şi	 modul	 în	 care	 desfăşoară	 această	

activitate;

•	 -prestează	 în	mod	obişnuit	aceste	 servicii	 şi	 în	

contul	altor	beneficiari;

•	 -sunt	 direct	 responsabili	 pentru	 calitatea	

lucrărilor	 executate	 şi	 pentru	 pierderile	

financiare	 care	 pot	 surveni	 în	 urma	 unor	 litigii	

între	părțile	contractante.

”Employment Status Indicator” - ESI
Pentru a determina statutul lucrătorilor 
(angajaţi sau ”self employed”), autorităţile 
britanice au elaborat un instrument de evaluare 
a activităţilor desfăşurate (”Employment Status 
Indicator” - ESI), disponibil pe website-ul HM 
Revenue & Customs.	 Răspunzând	 unor	 întrebări	

simple	privind	tipul	activităților	pe	care	le	desfăşurați,	

puteți	obține	un	punct	de	vedere	autorizat	cu	privire	

la	regimul	care	vă	este	aplicabil.

Efectele statutului de ”self employed”
Statutul pe care îl deţineţi (angajat sau lucrător 
pe cont propriu) va influenţa:

•	 aplicabilitatea	 prevederilor	 legale	 privind	

obligativitatea	 obținerii	 unei	 autorizații	 de	

muncă	 înainte	 de	 începerea	 raporturilor	 de	

muncă	cu	un	angajator	britanic;

•	 nivelul	 contribuțiilor	 sociale	 şi	 modul	 în	 care	

acestea	 sunt	 colectate	 de	 către	 HM	 Revenue	

&	 Customs:	 în	 cazul	 angajaților	 contribuțiile	

sociale	 (Clasa	 1)	 vor	 fi	 reținute	 şi	 virate	 de	

către	 angajatori,	 în	 timp	 ce	 persoanele	 ”self	

employed”	 vor	 plăti	 individual	 contribuțiile	

sociale	(Clasele	2	/	4)	şi	impozitul	pe	venit.

•	 dreptul	 la	 prestații	 sociale	 contributive	 –	

contribuțiile	 sociale	 plătite	 de	 persoanele	 ”self	

employed”	 permit	 accesul	 la	 un	 număr	 limitat	

de	prestații	sociale;

•	 aplicabilitatea	 setului	 minim	 de	 drepturi	

garantate	 de	 legislația	 muncii	 şi	 procedurile	

care	 trebuie	 urmate	 în	 cazul	 unor	 litigii	 de	

muncă	 /	 civile.	 Lucrătorilor	 pe	 cont	 propriu	

nu	 le	 sunt	 aplicabile	 prevederile	 legale	

privind	 salariul	 minim,	 timpul	 de	 muncă	 şi	

concediile	 de	 maternitate/odihnă,	 protecția	

în	 cazul	 concedierilor	 sau	 procedurile	 rapide	

de	soluționare	a	 litigiilor	prin	 intermediul	unui	

tribunal	de	muncă	(”Employment	Tribunal”).

Alte	 informații	 utile	 lucrătorilor	 independenți	 pot	

fi	 obținute	 vizitând	 website-urile	 următoarelor	

autorități	şi	organizații:

• HM Revenue & Customs;
• Jobcentre Plus;-UK Border Agency;
• Employment Agency Standards 

Inspectorate (EAS);
• Health & Safety Executive;
• Construction Skills Certification Scheme.

5. TAxA PE VENIT ŞI PLATA 
ASIGURăRILOR NAţIONALE

Angajații
Angajatorii	folosesc	sistemul	„Pay	as	you	earn”	(PAYE)	

pentru	a	deduce	din	ceea	ce	i	se	cuvine	salariatului,	

taxa	 pe	 venit	 şi	 contribuțiile	 la	 asigurările	 naționale	

(„National	Insurance”).	

Din	 salariul	 brut	 cuvenit	 se	 scad	 taxele	 pe	 venit	 şi	

contribuțiile	la	asigurările	naționale	şi	se	va	ajunge	în	

acest	fel	ceea	ce	se	numeşte	salariu	net.	Pe	fluturaşul	

de	salariu	se	pot	găsi	următoarele	mențiuni:

•	 salariul	brut	plus	bonusurile	câştigate;

•	 suma	reținută	pentru	plata	taxei	pe	venit;

•	 suma	 reținută	 pentru	 plata	 asigurărilor	
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naționale;

•	 rețineri	 ce	 reprezintă	 rambursări	 ale	

împrumutului	pentru	studii	(dacă	este	cazul);

•	 suma	 primită	 „în	 mână”sau	 salariul	 net	 primit	

efectiv.

Se	plătesc	taxe	şi	pentru	acele	sume	de	bani	primite	

de	la	angajator	sub	formă	de	beneficii	pentru:	maşina	

companiei,	 combustibil,	 împrumuturi	 mici	 sau	

asigurări	 medicale.	 De	 asemenea	 sunt	 impozitabile	

eventualele	bacşişuri	primite	la	locul	de	muncă.

Taxa pe venit şi PAYE
Taxa	 pe	 venit	 reprezintă	 contribuția	 angajatului	 la	

cheltuielile	guvernamentale	cu	transportul,	sistemul	

de	sănătate,	educație.	Suma	plătită	ca	şi	taxe	depinde	

de	veniturile	obținute.	HMRC	dă	fiecărui	angajat	un	

cod pentru taxe („code tax”)	ce	apare	pe	fluturaşul	

de	salariu.	Angajatorul	 foloseşte	acest	cod	pentru	a	

calcula	taxele	datorate	de	angajat	iar	sistemul	utilizat	

în	acest	scop	se	numeşte	PAYE	(„pay	as	you	earn”).

La	finalul	fiecărui	an	financiar	angajatorul	este	obligat	

să	 îi	 trimită	 angajatului	 un	 formular	 care	 cuprinde	

informații	cu	privire	salariul	brut	primit	în	fiecare	lună	

a	anului	încheiat	precum	şi	sumele	plătite	ca	şi	taxe	

pe	venit.	Acest	 formular	poartă	denumirea	de P60, 
„end of year certificate”.

Contribuţiile la asigurările naţionale
Contribuțiile	la	asigurările	naționale	se	plătesc	pentru	

a	construi dreptul la o pensie	de	stat	şi	pentru	a	

beneficia de alte prestaţii de securitate socială.
Şi	 angajatorul	 plăteşte	 contribuții	 la	 asigurările	

naționale,	pentru	fiecare	angajat	în	parte,	pentru	toate	

veniturile	acestuia,	inclusiv	pentru	anumite	beneficii	

(de	ex.	pentru	maşina	companiei,	combustibil	etc).

HMRC	 urmăreşte	 contribuțiile	 plătite	 cu	 ajutorul	

Numărului	 de	 Asigurare	 (NINO),	 unic	 pentru	 fiecare	

persoană	 în	 parte.	 Dacă	 angajatorul	 nu	 plăteşte	

contribuțiile	la	asigurările	naționale	sau	face	mențiuni	

incorecte	 cu	 privire	 la	 acest	 lucru	 pe	 fluturaşul	 de	

salariu	atunci	angajatul	poate	sesiza	Inland	Revenue.

Este	 important	 ca	 persoana	 angajată	 să	 întrebe	

angajatorul	 dacă	 plătește	 contribuțiile	 la	 asigurările	

naționale.	 Plata	 asigurărilor	 naționale	 contribuie	 la	

construirea	 dreptului	 la	 numite	 beneficii,	 inclusiv	 la	

pensia	de	stat.	

Persoanele înregistrate ca și ”Self 
employed” 
Persoanele	 înregistrate	 ca	 și	 ”self	 employed”	 își	

plătesc	singure	contribuțiile	la	asigurările	naționale	în	

funcțiede	veniturile	obținute.	Clasa	a	2-a	de	contribuții	

la	 asigurările	 naționale	 contează	 pentru	 pensia	 de	

stat	 de	 bază,	 indemnizațiile	 pentru	 concediile	 de	

maternitate	 sau	 pentru	 pierderea	 unei	 persoane	

apropiate.	 Contribuabilii	 din	 această	 categorie	 nu	

vor	avea	dreptul	la	pensia	de	stat	secundară,	la	plata	

alocației	de	boală	sau	la	alocația	acordată	celor	ce	nu	

muncesc	 (indemnizația	 de	 șomaj).	 Pentru	 perioada	

2010-2011,	 dacă	 veniturile	 sunt	 mai	 mari	 de	 £5075	

pe	an,	cuantumul	plăților	către	asigurările	naționale	

va	fi	de	£2.40	pe	săptămână	(clasa	a	2-a).

Persoanele	care	câștigă	mai	puțin	de	£5075	pe	an	nu	

plătesc	nici	un	fel	de	contribuție.	Cei	ce	se	încadrează	

în	 această	 categorie	 vor	 trebui	 să	 informeze	 	 HR	

Revenue&Custom	 că	 veniturile	 sunt	 mici	 prin	

completarea	unui	formular,	CF10.

Unele	 persoane	 înregistrate	 ca	 și	 ”self	

employed”preferă	 să	 plătească	 contribuțiile	

indiferent	de	venitul	avut,	astfel	 încât	să	poată	avea	

dreptul	în	continuare	la	beneficiile	de	bază.

Cuantumul	asigurărilor	naționale	pentru	persoanele	

”self	employed”	este	de	£30,96	și	se	plătește	la	fiecare	

3	luni.	Nu	este	o	sumă	foarte	mare	de	plată	dar	îți	dă	

posibilitatea	de	a	avea	anumite	beneficii	(de	bază)	în	

anumite	situații.

Dacă	 veniturile obținute vor depăși limita de 
£70000 (începând cu 1 aprilie 2010) atunci va 
trebui ca persoana ce este înregistrată ca și ”self 
employed” să se înregistreze și la plata TVA-
ului (taxa	pe	valoare	adăugată).

Taxa	 pe	 valoare	 adaugată	 (TVA)	 este	 un	 impozit	

pe	 consumul	 final	 de	 anumite	 bunuri	 și	 servicii	 pe	

piața	 internă,	 dar	 este	 colectată	 la	 fiecare	 etapă	 de	

producție	 și	 distribuție.	 În	 concluzie	 majoritatea	

mărfurilor	și	serviciilor	legate	de	afacere	vor	fi	supuse	
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taxei	pe	valoare	adăugată.

Indemnizații și scutiri fiscale
Persoanele	 înregistrate	 ca	 și	 ”self	 employed”	

beneficiază	 de	 o	 serie	 de	 deduceri,	 scutiri	 și	

indemnizații	care	să	îi	ajute	să	reducă	valoarea	taxelor	

fiscale	plătire.

În	 procesul	 de	 calculare	 a	 profitului	 final	 se	 pot	

deduce	mare	parte	din	cheltuielile	făcute	cu	afacerea	

dar	nu	se	pot	deduce	cheltuielile	cu	caracter	personal.	

Se	pot	pretinde	chiar	și	unele	scutiri	speciale	pentru	

unele	cheltuieli	de	capital	–	cheltuieli	”on-off”	făcute	

pentru	a	cumpăra	sau	 îmbunătăți	un	 ”bun	de	preț”	

pe	care	cel	în	cauză	îl	păstrează	și	îl	folosește	pentru	

a-și	desfășura	activitatea.

Amintiți-vă	 să	 păstrați	 actele	 depuse.	 Colectează	

toate	 chitanțele	 pentru	 cheltuielile	 făcute,	 de	

exemplu	pentru	achiziționarea	unui	calculator,	mese	

de	 afaceri,	 costurile	 de	 călătorie,	 chiar	 și	 pentru	 a	

repara	pantofii	(dacă	sunteți	vânzător	din	ușă	în	ușă	–	

”door	to	door	sale”)!

Toate	 actele	 trebuiesc	 păstrate,	 inclusiv	 facturile	 și	

chitanțele,	cel	puțin	6	ani.

La	sfârșitul	anului	fiscal	puteți	cere	cheltuilile	 făcute	

cu	afacerea	și	în	felul	acesta	puteți	obține	o	reducere	

a	cuantumului	taxelor	plătite.

6. ÎNFIINțAREA UNEI COMPANII
Marea	majoritate	a	companiilor,	 inclusiv	cele	mici	și	

mijlocii,	sunt	companii	private	cu	răspundere	limitată	

(”limited”).	Alte	tipuri	de	companii	includ	companiile	

publice	 pe	 acțiuni	 și	 companiile	 cu	 răspundere	

limitată	prin	garanție.

O	 afacere	 nu	 poate	 funcționa	 ca	 societate	 cu	

răspundere	 limitată	dacă	nu	a	 fost	 înregistrată	ca	 și	

companie	 la	 ”Companies	 House”.	 Înregistrarea	 este	

procesul	prin	care	o	afacere	nouă	sau	un	comerciant	

existent	 (exclusiv	 sau	 în	 parteneriat)	 devine	 o	

societate	cu	răspundere	limitată.	Pentru	a	înregistra	o	

companie	vor	trebui	trimise	următoarele	documente:

1. formularul de înregistrare al companiei 
(IN01)

Acest	formular	va	cuprinde	detalii	cuprivire	la	sediul	

social,	 informații	 cu	 privire	 la	 secretar	 și	 la	 director,	

detalii	 cu	 privire	 la	 persoanele	 subscrise	 și,	 în	 cazul	

unei	companii	”limited”,	detalii	cu	privire	la	capitalul	

social.

2. Memorandum-ul de asociere
Acesta	conține	numele	și	semnăturile	persoanelor	ce	

subscriu	și	doresc	să	formeze	compania.	În	cazul	unei	

companii	”limited”	va	conține	și	angajamentul	celor	

ce	subscriu	că	vor	lua	cel	puțin	câte	o	acțiune	fiecare.

3. Contractul de asociere
Acesta	 va	 avea	 detalii	 cu	 privire	 la	 administrarea	

internă	 a	 companiei,	 modalitatea	 de	 funcționare	 și	

detalii	cu	privire	la	răspundere.

Formularul	 IN01	 precum	 și	 memorandum-ul	

”pro	 forma”	 (pentru	 companiile	 ”limited”	 pot	 fi	

găsite	 pe	 website-ul	 ”Company	 House”:	 www.
companieshouse.gov.uk.
O dată completate, cele trei documente de 
mai sus trebuiesc trimise la ”Company House” 
împreună cu taxa necesară pentru înscriere, 
£20.
Înscrierea	se	poate	face	însă	și	electronic,	iar	în	acest	

caz	taxa	de	înscriere	va	fi	de	£15.

”Company	 House”	 va	 înscrie	 compania	 într-o	

perioadă	de	8-10	săptămâni.	Dacă	este	însă	necesar	a	

se	înființa	o	companie	imediat	există	serviciul	numit	

”Same Day Incorporation Service”	 dar	 taxa	 de	

înscriere	este	însă	mai	mare.	Foarte	importantă	este	

verificarea	numelui	ales	pentru	companie,	astfel	încât	

să	vă	asigurați	 că	acea	denumire	este	disponibilă	 și	

poate	fi	folosită.	Numele	valabile	trebuiesc	verificate	

atât	în	registrul	”Companii	curent	și	recent	dizolvate”	

(”Current and Recently Dissolved”)	 cât	 și	 în	

registrul	cu	denumiri	propuse	(”Proposed Names”).	
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ADRESE UTILE

Ambasada României în Marea Britanie
Arundel	House,	4Palace	Green,	W8	4QD,	Londra
Tel:	0207	602	9833;	0207	602	9777;	0207	602	9662
Fax:	0207	602	4229
Secția	de	Muncă	și	Afaceri	Sociale
Tel:	0207	9379666/124;	Fax:	0207	9378125
E-mail:	social_affairs@roemb.co.uk

Secția Consulară din Londra
M.E.I.C	House
344	 Kensington	 High	 Street,	 Londra,	 W14	 8NS	 (cea	 mai	
apropiată	 stație	 de	 metrou	 –	 Kensington	 Olympia/District	
Line;	autobuze:	9,	10,	27,	28)
Tel:	0207	602	9833
Fax:	0207	602	4229

Program:		Luni-Joi	(09.00-16.00)	–	Fără	Programare
				Vineri	(09.00-12.00)	–	doar	cu	programare
Pentru	cazurile	foarte	urgente:	
•		Tel.	0790	093	7029	(17.00-21.00)
•		Tel.	0207	937	9666	(21.00-06.00)

Informații generale cu privire la imigrare
Tel:	0870	606	7766	
Website:	www.ukba.homeoffice.gov.uk	
Sfaturi	cu	privire	la	programele	și	schemele	pentru	a	obține	
o	autorizație	de	muncă:
Tel:	0114	207	4074	-	Fax:	0114	207	4000	
E-mail:	wpcustomers@ind.homeoffice.gsi.gov.uk	

Departamentul de muncă și pensii:
Tel:	0207	712	2171	
Website:	www.dwp.gov.uk	
Jobcentre Plus
	www.jobcentreplus.gov.uk	
Linia de asistență telefonică Salariul Minim pe 
Economie:
Tel:	0845	6000	678	
Email:	nmw@hmrc.gov.uk	
Website:	www.hmrc.gov.uk/nmw/help.htm	
Linia de asistență telefonică Salariile din Agricultură
Anglia	și	Ţara	Galilor:		0845	0000	134	
Scoția:	0131	244	6392	
Irlanda	de	Nord:		02890	520813	or	02890	524492	
Linia de asistență pentru ”self employed”
Tel:	0845	915	4515	
Website:	www.hmrc.gov.uk/pdfs/ir56.htm	
Direcția de Securitate și Sănătate la Locul de Muncă 
(”Health and Safety Executive”)
Tel:	0207	556	2200
E-mail:	informatii@hse.gsi.gov.uk
www.hse.gov.uk/construction/romana
Police	

Dacă	 veți	 considera	 că	 angajatorul	 vă	 exploatează	 pe	 dvs	
sau	pe	alții,	poți	contacta	cel	mai	apropiat	oficiu	de	poliție.	
Numărul	de	telefon	se	poate	găsi	în	cartea	de	telefon	locală.

ACAS	
Acas	este	un	organism	public	care	promovează	bunele	relații	
la	locul	de	muncă.	Veți	primi	consiliere	grauită,	imparțială	și	
practică	pentru	orice	problemă	de	la	locul	de	muncă.	Pentru	
mai	 multe	 informații	 cu	 privire	 la	 serviciile	 oferite	 de	 Acas	
puteți	suna	la	tel.	08457	47	47	47	sau	puteți	vizita	www.acas.
org.uk

Serviciul de consiliere pentru cetățeni (”Citizens 
Advice bureau”)
Oferă	consiliere	gratuită	și	confidențială	în	diferite	probleme:	
datorii	 ,	 locuința,	 locul	 de	 muncă.	 Pentru	 a	 afla	 care	 este	
cel	 mai	 apropiat	 birou	 de	 adresa	 dvs	 căutați	 în	 cartea	 de	
telefoane	 a	 zonei	 unde	 locuiți	 nr.	 de	 telefon	 sau	 vizitați	
website-ul		

HM Revenue and Customs	
HM	 Revenue	 and	 Customs	 oferă	 informații	 cu	 privire	 la	
impozitare,	 contribuțiile	 la	 asigurările	 naționale,	 Salariul	
Minim	 Național,	 creditele	 fiscale	 și	 alocațiile	 pentru	 copii.	
Numărul	 de	 telefon	 al	 celui	 mai	 apropiat	 centru	 HRMC	 se	
poate	găsi	în	cartea	de	telefon	a	zonei	unde	locuiți.	Se	paote	
vizita	însă	și	website-ul:	www.hmrc.gov.uk

Learn Direct 
”Learn	Direct”	este	o	organizație	ce	poate	procura	informații	
cu	 privire	 la	 centrele	 de	 învățare	 a	 limbii	 engleze	 din	 zona	
unde	locuiești.	Cursurile	pot	fi	gratuite	sau	cu	plată.		
Tel:	0800	100	900	
Website:	www.learndirect.co.uk	
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