
Acest proiect este finanţat prin programul Uniunii Europene “ Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie” (REC) 
 

 

Proiectul Living 
Rights 
 G H I D U R I  

 

 

Drepturile la locul de muncă în Regatul 
Unit 

Indiferent dacă lucraţi temporar sau permanent, printr-o agenţie, cu normă 
întreagă sau normă redusă, aveţi anumite drepturi de bază.  

Tipuri de muncă 

Există patru tipuri principale de angajare şi fiecare dintre acestea are drepturi diferite sau 
adiţionale:  

Statut de an-
gajare 

Definiţie Drepturi pe care le aveţi  Drepturi pe care nu le aveţi în 
mod automat 

Lucrător De obicei muncă 
temporară  sau 
în regim de liber 
profesionist fără 
contract 

 Plata salariului naţional de trai/ salariului 
minim pe economie  

 Protecţie împotriva deducerilor nelegale 
din salariu  

 Protecţie împotriva discriminarii incorecte  

 Dreptul de a nu lucra mai mult de 48 de 
ore pe săptămână în medie sau de a opta 
să nu aveţi acest drept  

 Dreptul reglementar la pauze de repaus în 
timpul serviciului  

 Dreptul reglementar la plata concediului 
de odihnă 

 Protecţie pentru “ whistleblowing “- 
raportarea neregulilor la locul de muncă 

 Dreptul de a nu fi tratat mai puţin favora-
bil dacă lucraţi cu normă redusă 

 Protecţie împotriva con-
cedierii pe nedrept  

 Perioade de preaviz min-
ime dacă angajarea dvs 
încetează de ex. dacă an-
gajatorul vă concediază  

 Dreptul reglementar la 
concediu de maternitate, 
de paternitate, de adoptie, 
concediu parental împarţit 
între părinţi şi plata aces-
tora  

 Dreptul reglementar la 
concediu plătit în caz de 
boală  

 Dreptul la cerere de a 
munci ore flexibile  

 Timp liber în cazuri de ur-
genţă 

 Plata reglementară în caz 
de indisponibilizare  
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Statut de an-
gajare 

Definiţie Drepturi pe care le aveţi  Drepturi pe care nu le aveţi în 
mod automat 

Angajat Cineva care are 
un contract cu 
angajatorul său 

Toate drepturile pe care le are un muncitor 
alături de: 

 Protecţie împotriva concedierii pe nedrept  

 Perioade minime de preaviz în cazul în 
care angajarea dvs. este incheiată de ex. 
dacă angajatorul dvs. vă concediază  

 Dreptul reglementar la concediu plătit de 
maternitate, paternitate, adopţie, con-
cediu parental împărţit între părinţi 

 Plata concediului medical  

 Dreptul de a solicita program flexibil de lu-
cru 

 Timp liber în caz de urgenţă  

 Plata salariilor compensatorii în cazul in-
disponibilizării  

Unele dintre aceste drepturi, 
pentru a fi acordate, necesită o 
perioadă minimă de angajare şi 
o sumă minimă câstigată ca şi 
angajat înainte de a califica an-
gajatul pentru aceste drepturi  

Lucrător prin 
agenţie 

Cineva care lu-
crează pentru o 
agenţie de recru-
tare şi este plătit 
pentru a munci 
la locuri de 
muncă diferite 

 Agenţiile de recrutare nu vă pot cere o 
sumă de bani pentru a vă găsi de lucru sau 
pentru a încerca să vă găsească de lucru  

 Agenţia trebuie să vă dea în scris termenii 
şi condiţiile angajării dvs. înainte să caute 
posturi pentru dvs. Acestea trebuie să in-
cludă detalii despre plata dvs, perioada de 
preaviz şi dreptul dvs. la concediu. 

 

 

Lucrător pe 
cont propriu 
sau contrac-
tor  

Cineva care îşi 
conduce propria 
afacere  

Muncitorii pe cont propriu nu au drepturile şi 
responsabilităţile unui angajat. Dar aceştia au:  

 Protecţie pentru sănătate şi securitate în 
muncă şi în unele cazuri împotriva dis-
criminării. 

  Drepturile şi responsabilităţile lor descrise 
în termenii contractuali pe care îi au cu cli-
entul lor. 

 

Salarizare şi impozitare  

Toţi angajaţii au dreptul să fie platiţi pentru munca pe care o fac.  

Salariul Naţional de Trai/ Minim pe economie ( în anul 2016) 

Nu puteţi fi plătit sub salariul naţional de trai/ Salariul minim pe economie1. 

 

 

                                                      

1 “Salariul de trai- Living Wage” este diferit de Salariul Naţional De Trai. Acesta este un salariu minim voluntar pe 
care unii angajatori aleg să îl plătească angajaţilor. Acest salariu este de £8.25/oră, respectiv £9.40/oră în Londra. 
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Vârsta de 21 de ani şi 
peste 21 de ani 

Vârsta între 18 şi 20 de 
ani 

Vârsta sub 18 ani Vârsta de 25 de ani şi peste 25 
de ani 

£6.70/pe oră £5.30/ pe oră £3.87/ pe oră £7.20/ pe oră 

Munca cu normă întreagă (40 de ore lucrate pe săptămână) la o plată de £6.70 pe oră înseamnă 
un salariu anual de aproximativ £13,936. 

Fluturaşi 

Toţi angajatii au dreptul la fluturaş individual scris. Acesta trebuie să conţină date despre salariu şi 
despre deducerile din salariu (precum impozitare, taxe sindicale, etc). Păstraţi-le ca şi dovezi de 
nădejde care atestă veniturile dvs. care vă vor fi de folos în situaţii precum demersurile pentru 
obţinerea unui credit imobiliar sau închirierea unui apartament. 

Aveţi dreptul de asemenea la formularul P60 la finalul anului fiscal (6 Aprilie) care atestă veniturile 
anuale şi la formularul P45 pe care îl primiţi când părăsiţi un loc de muncă. Va trebui să predaţi 
formularul P45 următorului angajator la angajare.   

Ce să faceţi dacă angajatorul nu v-a plătit  

În cazul în care angajatorul dvs. v-a reţinut o sumă de bani la care sunteţi îndreptatit, ar trebui să 
urmaţi aceşti paşi:  

 În primul rând, discutaţi cu angajatorul dvs. 

 Dacă acest lucru nu funcţionează, scrieţi o scrisoare de plângere în care să detaliaţi doleanţa 
dvs. şi păstraţi o copie a acesteia.  

 Dacă trebuie să continuati demersurile puteţi să înregistraţi plȃngerea privind neplata la un Tri-
bunal al Muncii.  

Tribunalul îi poate ordona angajatorului dvs. să vă plătească suma de bani dedusă nelegal din 
salariu.  

Dacă angajatorul vă concediază ca urmare a încercarii dvs. de a recupera suma datorată, puteţi să 
înregistraţi o plȃngere la Tribunalul Muncii pentru concediere nelegală.   

Concediu medical plătit  

Dacă sunteţi angajat şi vă aflaţi în concediu medical plătit, prin contractul dvs. de angajare puteţi fi 
plătit mai puţin decȃt în mod obişnuit. Prin lege, majoritatea angajaţilor au dreptul la plata con-
cediului medical minim. Contractul dvs. poate să vă dea dreptul la o plată mai mare.  

Este posibil să aveţi dreptul la concediu neplătit în alte circumstanţe, de exemplu în cazul unei ur-
genţe familiale sau în cazul în care vi se cere să fiţi jurat în cadrul unui proces.    

Impozite 

În Regatul Unit anul fiscal începe la data de 6 Aprilie.  

Dacă sunteţi angajat în mod normal nu ar trebui să aveţi responsabilitatea de a depune declaraţia 
fiscală la sfȃrşitul anului fiscal.  

Dacă sunteţi muncitor pe cont propriu (self-employed) aveţi responsabilitatea de a depune 
declaraţia fiscală de auto-evaluare (un formular care se completează online sau pe hȃrtie) înainte 
de sfȃrşitul lunii octombrie.    
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Autoritatea fiscală HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), care colectează impozitele, vă 
va ajuta de cele mai multe ori, dacă întȃmpinaţi probleme.  

Asigurarea socială – National Insurance 

Contribuţiile de asigurări sociale reprezintă impozitul dedus din salariul dvs. pentru acoperirea 
beneficiilor de şomaj, boală şi pensionare. Trebuie să obţineti un număr de asigurare socială (Na-
tional Insurance Number) pentru a munci în Regatul Unit.  

Dacă începeţi să lucraţi fără să aveţi acest număr de asigurare socială veţi plăti impozite în regim 
de urgenţă pe care le puteţi cere înapoi de la autoritatea fiscală după ce aveţi numărul de asig-
urare socială. Nu vă panicaţi dacă plătiţi impozite suplimentare. Veţi fi îndreptăţit să recuperaţi 
aceste impozite plătite prin declaraţia pe proprie răspundere pe care o depuneţi la sfȃrşitul anului 
fiscal.  

Pentru a obţine numărul de asigurare socială trebuie să contactaţi Jobcentre Plus. Cȃnd veţi merge 
la Jobcentre Plus pentru obţinerea numărului de asigurare socială trebuie să aveţi cu dvs. dovezi 
de identitate ( de exemplu paşaport sau permis de conducere).  

Contactaţi Jobcentre Plus pentru a vă programa la un interviu:  0345 600 0643 

Tratament egal 

Aveţi dreptul de a nu fi discriminat la locul de muncă datorită vȃrstei dvs., a unei dizabilităţi, a 
statutului de persoană căsătorită sau în parteneriat civil,  dacă sunteţi însărcinată sau sunteţi în 
concediu de maternitate, datorită rasei, a religiei sau a credinţei, datorită sexului sau a orientării 
sexuale.  

Intimidare, hărţuire şi discriminare  

Angajatorul dvs. trebuie să se asigure că la locul de muncă nu se practică intimidarea şi hărţuirea. 
Intimidarea (bullying) este caracterizată prin comportament repetat care subminează demnitatea 
personală. Hărţuirea este un incident individual sau o serie de incidente legat(ă) de caracteristicile 
protejate menţionate mai sus ( vȃrstă, dizabilitate, sex, etc.). 

Incidente serioase de hărţuire sexuală, precum atingerea şi alte pericole fizice, sunt delicte crimi-
nale şi trebuiesc raportate poliţiei.  

A avea de a face cu intimidarea (bullying) cere curaj, în mod special datorită faptului că persoana 
care intimidează este deseori o persoană cu o poziţie de autoritate. Dar amintiţi-vă că aveţi deptul 
să nu fiţi intimidat la locul de muncă.  

Concediere pe nedrept 

Concedierea este legală doar dacă este facută în mod just. În alte circumstanţe este împotriva 
legii iar dacă aţi lucrat pentru acelaşi angajator o perioadă neîntreruptă de 2 ani se numeşte “con-
cediere pe nedrept”. Dacă nu aţi lucrat o perioadă continuă de 2 ani puteţi totuşi să aveţi dreptul 
de a solicita drepturi pentru concediere incorectă.  

Angajatorul trebuie să: 

 creadă în mod clar că sunteţi vinovat de o conduită pretinsă, iar motivul acuzării este corect  

 să fi făcut o investigaţie precisă şi să fi urmat procedurile precise  
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 să vă fi spus care sunt motivele pentru care sunteţi predispus să fiţi concediat si să vă fi dat 
şansa de a raspunde  

 să fie sigur că ofensa este serioasă şi concedierea dvs. este rezonabilă  

 să vă ofere oportunitatea de a face recurs împotriva concedierii.  

Nu este corect să fiţi concediat dacă:  

 motivul este că sunteţi însarcinată  

 angajatorul a ales un motiv ca şi scuză pentru a vă concedia  

 angajatorul a acţionat nejustificat în felul în care a condus concedierea ( de exemplu fără a 
emite avertismente, fără a oferi şansa de îmbunătăţire).  

Angajatorul dvs. trebuie să urmeze aceste proceduri cȃnd vă concediază: 

 să vă trimită o scrisoare  

 să stabilească o întâlnire pentru a discuta problema  

 să vă înştiinţeze despre decizie  

 să vă ofere oportunitatea de a face recurs.  

În majoritatea cazurilor angajatorul trebuie să vă dea o perioadă de preaviz (cu excepţia cazurilor 
în care sunteţi concediat pe loc pentru “conduită necorespunzătoare gravă”). 

Tribunalele muncii  

 Dacă nu sunteți de acord cu decizia angajatorului, poate veți dori să vă revendicați drepturile la 
un Tribunal al Muncii: Dacă aţi lucrat pentru angajatorul dvs. cel puţin 2 ani, puteţi să reclamaţi 
concedierea pe nedrept la un Tribunal al Muncii. 

 Dar dacă sunteţi de părere că aţi fost discriminat (datorită vârstei, a dizabilităţii, a sexului, etc.) 
aveţi dreptul să reclamaţi concedierea indiferent de durata angajării dvs. Acest drept include 
discriminarea în cadrul unui interviu. 

 Situaţia în care angajatorul vă pune în postura în care vă este imposibil să continuaţi să lucraţi 
şi ca urmare dvs. demisionaţi, se numeşte demisie forţată ( constructive dismisal). 

Dreptul de a vă apăra  

Aveţi dreptul la protecţie împotriva concedierii pentru utilizarea drepturilor dvs. în ceea ce 
priveşte statutul de angajat. Puteţi să solicitaţi despăgubiri pentru concediere pe nedrept dacă aţi 
fost concediat datorită faptului că aţi înaintat o plângere pentru neplata salariului integral sau 
parţial. Aceasta este una dintre excepţiile în care nu se solicită o perioadă de angajare continuă de 
doi ani pentru îndreptăţirea la cererea de despăgubire pentru concediere pe nedrept. Aveţi drep-
tul de a vă organiza colectiv împreună cu alţi muncitori sau de a vă alătura unui sindicat.  

Ore şi contracte 

Nu puteţi lucra peste 48 de ore pe săptămână în medie decât dacă semnaţi un contract de tip 
“opt-out”. 

Vârsta cea mai precoce la care un copil poate să lucreze cu normă redusă este de 13 ani. Copiii pot 
să înceapă să lucreze cu normă întreagă doar după ce împlinesc vârsta de 16 ani. Odată ce o per-
soană împlineşte 18 ani, drepturile şi obligaţiile angajaţilor adulţi se aplică.  
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Timpul de lucru 

În ceea ce priveşte drepturile dvs. la timp liber, acestea sunt:  

 O zi liberă în fiecare săptămȃnă  

 Pauze de cel puţin 20 de minute după fiecare 6 ore lucrate. Puteţi să refuzaţi să lucraţi mai 
mult de 48 de ore pe săptămȃnă. Puteţi să vă daţi acordul în scris pentru a renunţa la acest 
drept (opt out). Puteţi să anulaţi contractul de renunţare la acest drept oricȃnd doriţi. 

 Pe timp de noapte, orarul de muncă nu poate include mai mult de o medie de 8 ore pe zi.  

 Persoanele cu statut de lucrător independent (self-employed) nu au în mod normal aceste 
drepturi. Este ilegal că un angajator să oblige muncitorii să devină lucrători independenţi (self-
employed) şi să le ia astfel aceste drepturi fundamentale. 

Contracte de muncă 

Întotdeauna solicitaţi un contract scris. Dacă vi se refuză acest lucru, poate fi un semn de 
atenţionare că veţi întâmpina dificultăţi în viitor. Trebuie să obţineţi o declaraţie scrisă a 
termenilor şi condiţiilor contractului de muncă în primele două luni ale angajării dvs.  

Conform legii, termenii şi condiţiile principale ale contractului de muncă ar trebui să specifice 
numele şi adresa angajatorului; locul muncii; data de început a contractului; numele postului pe 
care sunteţi angajat; remuneraţia; dreptul la concediu anual şi la concediu medical, schemă de 
pensionare, perioada de preaviz pe care trebuie să o respectaţi şi pe care angajatorul trebuie să 
o respecte. 

Contracte de muncă de zero ore  

Un contract de muncă de zero ore este un contract de muncă care nu vă oferă garanţia orelor de 
lucru oferite. Contractul poate să nu aibă denumirea de contract de muncă de zero ore, dar poate 
conţine în termenii săi menţiunea că angajatorul nu are obligaţia de a oferi muncă (ceea ce este 
legal). 

Dacă aveţi un contract de muncă de zero ore aveţi aceleaşi drepturi în ceea ce priveşte salariul 
minim pe economie, concediu anual, concediu medical, concediu de maternitate, că şi ceilalţi 
muncitori. Este ilegal ca angajatorul să vă refuze aceste drepturi. 

Contractele de zero ore vă pun într-o poziţie foarte slabă la lucru.  Dacă şeful dvs. încearcă să 
schimbe contracul dvs. existent într-un contract de zero ore sau vă forţează să deveniţi lucrător 
independent (self-employed), organizarea celorlalţi colegi pentru a refuza colectiv să semnaţi noile 
contracte poate să fie dificilă, dar este singura opţiune disponibilă.  

Învoire şi concediu  

Dreptul la concediu plătit  

În afara situaţiei în care sunteţi lucrător independent, aveţi dreptul la 5.6 săptămȃni de concediu 
plătit pe an. Acest timp însumează 28 de zile pentru o normă întreagă de muncă. Aceste zile exclud 
zilele de sărbătoare naţionale (precum Crăciunul, ziua de Anul Nou). Contractul dvs. de muncă 
poate să vă ofere mai multe zile de concediu plătit pe an dar nu mai puţine. Pentru muncitorii care 
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nu lucrează cu normă întreagă, pentru a afla dreptul la concediu plătit, înmulţiţi numărul de zile pe 
care le lucraţi săptămȃnal cu 5.6.  

Maternitate şi Paternitate  

Dreptul la concediu de maternitate/paternitate atunci cȃnd aveţi copii  

Aveţi dreptul să vă luaţi o perioadă de pȃnă la un an liber de la serviciu după naştere, ceea ce se 
numeşte concediu de maternitate. Nu contează perioada de timp în care aţi lucrat pentru angaja-
torul prezent sau numărul de ore lucrate. Nu sunteţi obligată să vă luaţi concediu de maternitate 
pentru întreaga perioadă, dar trebuie să vă luaţi concediu de maternitate pentru o perioadă de cel 
puţin 2 săptămȃni imediat după naştere sau 4 săptămȃni dacă lucraţi într-o fabrică. Taţii/partenerii 
primesc concediu plătit de paternitate de 2 săptămȃni.  

Angajate însarcinate  

Angajatele însărcinate au patru drepturi principale:  

 Timp liber plătit pentru îngrijirea prenatală  

 Concediu de maternitate  

 Plată pentru maternitate sau indemnizaţia de maternitate  

 Protecţie împotriva tratamentului nelegal, protecţie împotriva discriminării şi protecţie împo-
triva concedierii  

Angajatorii nu pot să schimbe termenii şi condiţiile contractului de muncă al unei angajate 
însărcinate fără ca aceasta să fie de acord- dacă fac acest lucru încalcă clauzele contractuale  

Cum iţi iei concediu de maternitate?  

Poţi decide să îţi începi concediul de maternitate la orice moment începȃnd cu săptămȃna a 11-a 
înainte de data previzionată a naşterii. Este imperativ să vă informaţi angajatorul cu privire la data 
previzionată a naşterii şi data de la care intenţionaţi să vă începeţi concediul de maternitate. Dacă 
nu oferiţi preavizul necesar în timpul perioadei în care sunteţi însarcinatată puteţi pierde din bene-
ficiile pe care le aveţi. 

Drepturile femeii însarcinate la locul de muncă 

Aveţi dreptul la timp liber plătit pentru a merge la programările medicale referitoare la îngrijirea 
prenatală. 

Angajatorul dvs. trebuie să se asigure că lucraţi în condiţii de muncă care asigură sănătatea şi sig-
uranţă femeilor însărcinate sau mamelor proaspăt devenite. Aceste drepturi includ dreptul de a nu 
sta în picioare perioade îndelungate şi dreptul de a nu ridica obiecte grele. 

Dacă angajatorul dvs. face disponibilizări în perioada in care vă aflaţi în concediu de maternitate 
trebuie să fiţi pusă în fruntea listei de aşteptare pentru orice altă muncă alternativă 
corespunzătoare. În mod normal aveţi dreptul automat de a vă întoarce la muncă la finalul con-
cediului de maternitate.  
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Concediu paternal  

Acesta este un drept al părinţilor de a îşi lua concediu neplătit pentru a petrece timp alături de 
copii. Aveţi dreptul la concediu paternal dacă sunteţi părinte şi dacă aţi lucrat pentru acelaşi an-
gajator o perioada minimă de un an. 

Sunteţi îndreptăţit la un total de 18 săptămâni de concediu paternal pentru fiecare copil propriu 
sau adoptat, până când aceştia împlinesc vârstă de 18 ani, dar puteţi să vă luaţi un concediu de 
maxim 4 saptămâni pe an pentru fiecare copil (cu excepţia cazurilor în care angajatorul este de 
acord să vă acorde o perioadă diferită mai bună). 

Angajatorul dumneavoastră nu este obligat să vă plătească concediul paternal, decȃt dacă un ase-
menea beneficiu vă este specificat în contract. 

Siguranţa 

Aveţi dreptul de a refuza să lucraţi în condiţii de muncă nesigure şi periculoase. 

Angajatorul trebuie să vă ofere practica necesară şi nu are voie să vă dea sarcini pentru care nu 
sunteţi calificat. 

Angajatorul trebuie să vă pună la dispozitie condiţii decente de muncă incluzȃnd suficiente toalete, 
facilităţi de spălare şi apă potabilă.  

Trebuie să existe proceduri ( instrucţiuni despre ceea ce trebuie facut), despre riscurile la muncă 
iar acestea trebuiesc explicate înainte să începeţi să lucraţi.  

Aduceţi-vă aminte, aveţi dreptul de a părăsi locul de muncă dacă vă simţiţi în pericol iminent!  

Dacă sunteţi rănit la locul de muncă 

Raportaţi acest lucru managerului sau persoanei responsabile de siguranţa la locul de muncă. Asig-
uraţi-vă că incidentul este înregistrat în condica de raportare a accidentelor ( fiecare loc de muncă 
trebuie să aibă o asemenea condica). Este indicat să fotografiaţi pericolul dacă este posibil şi să va 
notaţi martorii. 

Dacă dvs. consideraţi că accidentul suferit este serios, mergeţi să consultaţi medicul de familie şi 
explicaţi-i acestuia cum munca dvs. v-a provocat rana. Medicul de familie vă poate sfătui dacă 
aveţi nevoie de tratament şi timp liber pentru a vă reveni.  

Dacă suferiţi pierderi salariale sau nu puteţi munci pentru mai mult decât câteva săptămâni s-ar 
putea să fiţi îndreptăţit să solicitaţi Alocaţia pentru Asistenţă şi Angajare- Employment and Sup-
port Allowance (ESA). Există posibilitatea de a fi îndreptăţit la compensări din partea angaja-
torului. În cazul în care rănirea dvs. este gravă aveţi dreptul să solicitaţi Beneficiul Industrial de 
Prejudicii.   

Ce pot face în cazul în care condiţiile de la locul de muncă îmi afectează 
sănătatea?  

În cazul în care consideraţi că sănătatea dvs. este afectată la muncă, încercaţi să discutaţi acest lu-
cru prima oară cu managerul dvs.; există posibilitatea de a rezolva problema în acest fel. Dacă 
aveţi un responsabil în protecţia muncii la locul de muncă aţi putea să discutaţi cu acesta de ase-
menea. 
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Dacă angajatorul dvs. nu rezolvă problema ar fi bine să cereţi sfatul unei persoane cu experienţă în 
acest domeniu despre escaladarea acestei probleme. În acest caz puteţi discuta cu Health and 
Safety Executive sau cu un consilier de la un centru de asistenţă local. Există posibilitatea de a so-
licita recompense financiare de la angajator dacă munca pe care aţi prestat-o v-a îmbolnăvit sau 
dacă v-aţi pierdut locul de muncă datorită unor probleme de sănătate cauzate de muncă.  

Dacă suferiţi de o boală bazată pe stres datorită intimidării la locul de muncă, angajatorul dvs. 
poate fi găsit responsabil de această condiţie a dvs. şi există şansa ca dvs. să aveţi dreptul la com-
pensaţie financiară. 

Boala  

Dreptul la plata concediului în caz de boală 

Aveţi dreptul la concediu de bază plătit în caz de boală dacă nu aţi lucrat 4 zile consecutive (an-
gajatorii sunt obligaţi de către guvern să vă plătească). Pentru a vă încadra la acest drept este 
necesar să aveţi venituri de peste £112 pe săptămână înainte de impozitare. 

Adiţional unii angajaţi sunt îndreptăţiţi să primească concediu medical ocupaţional (occupational 
sick pay) din partea angajatorului dar acest lucru depinde de contractul individual de muncă. 

Dacă sunteţi bolnav pentru o perioadă de mai mult de patru zile puteţi fi îndreptăţit la plata Con-
cediului în caz de boală - Statutory Sick Pay (SSP). Acesta este definit prin lege şi vă este plătit de 
către angajator. Pentru a vă califica pentru această indemnizaţie trebuie să aveţi venituri care să 
depăşească o anumită limită. 

Dacă absenţele dumneavoastră medicale se datorează unei dizabilităţi este indicat să cereţi an-
gajatorului să înregistreze aceste absenţe în vederea completării raportului de absenţe medicale. 

În cazul concedierii datorată absenţelor medicale, aceasta poate fi considerată concediere nele-
gală, dacă angajatorul nu v-a tratat corespunzător. 

Plȃngeri şi proceduri disciplinare  

Proceduri disciplinare  

O măsură disciplinară este o procedură pe care şeful o aplică atunci cȃnd aţi greşit ceva la locul de 
muncă.  

Orientare pe care angajatorii ar trebui să o urmeze: 

 Angajatorul ar trebui să vă ofere timp să vă pregătiţi o apărare.  

 Ar trebui să aveţi şansa de a arăta dovezi şi de a cere opinii ale martorilor.  

 Aveţi dreptul de a fi insoţit ( de exemplu de un reprezentant sindical) la o audiere disciplinară.  

 Audierile trebuiesc făcute într-o perioadă rezonabilă de timp.  

Dacă nu reuşiţi să solutionati cazul dvs. la locul de muncă sau dacă sunteţi concediat, puteţi alege 
să aduceţi cazul în atenţia unui tribunal specializat în muncă, un Tribunal al Muncii (Employment 
Tribunal). 

Păstraţi notiţe despre orice incidente, certuri etc., care apar la locul de muncă, alături de numele 
celor care au fost martori la aceste întâmplări. Aceste notiţe de la data incidentului vă vor ajuta în 



Acest proiect este finanţat prin programul Uniunii Europene “ Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie” (REC) 
 

 

cazul în care un manager încearcă să vă intimideze, să vă penalizeze sau să vă concedieze mai târ-
ziu.  

Plȃngeri  

O plȃngere este atunci cȃnd faceţi o reclamaţie.   

Dacă angajatorul dvs. vă tratează într-un mod necuviincios, nu vă oferă beneficiile la care sunteţi 
îndreptăţit, nu suferiţi în tăcere. Puteţi să luaţi măsuri pentru a rezolva problema. 

Acesta este un rezumat al paşilor pe care aţi putea să îi urmaţi: 

 Aţi putea începe prin discutarea problemei pe care o întȃmpinaţi cu angajatorul.  

 Dacă această măsură nu funcţioneză ar fi bine să luaţi legătura cu reprezentantul sindical, dacă 
aveţi unul sau cu un membru al direcţiei de resurse umane din cadrul firmei la care lucraţi, iar 
acesta va fi în măsură să vă sfătuiască cu privire la paşii care trebuie să fie urmaţi în continuare. 

 Fiecare angajator este obligat să aibă o procedură de a soluţiona problemele şi reclamaţiile an-
gajaţilor. Este posibil să fiţi nevoit să întocmiţi o reclamaţie scrisă. Este de dorit să luaţi 
legătura cu un expert din cadrul Centrelor de Drept (Law Centres), a Biroului de Consiliere a 
Cetăţenilor (Citizens Advice Bureau - CAB) sau din cadrul unei agenţii de consiliere.   

 Ca şi ultimă soluţie puteţi decide să înaintaţi reclamaţia dvs. la un Tribunal al Muncii (Employ-
ment Tribunal). 

Prezentarea la un Tribunal al Muncii  

Tribunalele Muncii (Employment Tribunals) sunt curţi care tratează cazurile de dispute precum: 
neplata salarială, concediere nelegală, discriminare, proceduri disciplinare, reclamaţii.  

Înainte de a vă adresa unui Tribunal al Muncii (Employment Tribunal), trebuie să contactaţi Acas 
(Serviciul de mediere, conciliere şi arbitraj - Advisory, Conciliation and Arbitration Service – o or-
ganizaţie care vă asistă cu soluţionarea problemelor de muncă) pentru a îi înştiinţa despre cererea 
dvs. Vi se va acorda şansa de a încerca să soluţionaţi disputa fără a merge la tribunal. Dacă nu veţi 
reuşi să obţineţi o rezoluţie prin Acas puteţi apoi să înaintaţi cererea unui Tribunal al Muncii - Em-
ployment Tribunal. 

Este important să vă gȃndiţi atent la şansele de reuşită înainte de a decide să mergeţi mai departe: 

 Cazurile care nu par să aibă o şansă de cȃştig vor fi respinse într-o fază incipientă.  

 Aveţi obligaţia de a plăti mai multe taxe pentru înaintarea procesului în afara cazului în care 
solicitaţi anumite beneficii sociale sau aveţi câştiguri reduse.  

 Dacă aveţi nevoie de un expert legal să vă reprezinte va trebui să îi plătiţi un onorariu. 

 Este posibil să vă recuperaţi cheltuielile de judecată dacă aveţi câştig de cauză, dar acest lucru 
nu este garantat.  

Există o limită de timp de 3 luni fără 1 zi de la data evenimentului care a provocat plȃngerea 
dvs. în care trebuie să înaintaţi cererea dvs. tribunalului.   
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Renunţarea la locul de muncă 

Perioade de preaviz 

Dacă îl anunţaţi pe angajatorul dvs că vă daţi demisia:  

Dacă doriţi să renunţaţi la locul de muncă pe care îl aveţi trebuie să vă daţi preavizul cu cel puţin 1 
săptămână înainte dacă aţi avut locul de muncă pentru o perioada de peste o lună. Există posi-bili-
tatea ca perioada de preaviz să fie mai mare dacă termenii contractuali prevăd asta.   

Dacă angajatorul dvs. vă dă preavizul: 

Ar trebui să vi se ofere o perioadă de preaviz de minim 1 săptămână dacă aveţi un loc de muncă de 
minim 1 lună şi mai puţin de 2 ani. 

Dacă aveţi o vechime la locul de muncă de peste 2 ani ar trebui să vi se ofere ca perioadă de 
preaviz de cȃte o saptamană pentru fiecare an fiscal întreg în care aţi lucrat, pȃnă la un maxim de 
12 săptămȃni. Aceasta este perioada minimă de preaviz care vă este acordată- termenii contrac-
tuali pot totodată să stipuleze că sunteţi îndreptăţit la o perioada mai mare. În cazul în care con-
tractul dvs. şi legea stipulează termene diferite despre perioada de preaviz, sunteţi îndreptăţit la 
perioada cea mai lungă stipulată. 

Obţinerea de ajutor  

Există multe organizatii în Regatul Unit care vă pot ajuta în soluţionarea problemelor legate de 
muncă. Căutaţi numele acestora prin intermediul Google pentru a găsi ajutor online.  

Ajutor privind …. Organizaţie Telefon 

Impozitare www.gov.uk – website-ul pentru servicii guverna-
mentale şi informaţii  

 

Autoritatea fiscală- HMRC (Her Majesty's Revenue 
and Customs) 

0300 200 3300 

Tax Aid este un ONG care asistă persoanele cu veni-
turi reduse în soluţionarea problemelor legate de 
plata impozitelor  

0345 120 377 

Asigurarea Socială- 
National Insurance 

Jobcentre Plus 0345 600 0643 

Plată 

Salariul minim pe 
economie  

Neplăţi salariale  

Concediere nelegală  

Discriminare  

Proceduri discipli-
nare  

Plȃngeri  

Acas (Advisory Conciliation and Arbitration Service)- 
Serviciul Britanic pentru Consiliere, Conciliere şi Ar-
bitraj  

0300 123 1100 

Discriminare Bullying UK 0808 800 2222 

Ajutor juridic gratuit Verificaţi daca puteţi primi reprezentare juridică gra-
tuită- legal aid  

0345 345 4345 

http://www.gov.uk/
http://www.advicenow.org.uk/links/bullying-uk


Acest proiect este finanţat prin programul Uniunii Europene “ Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie” (REC) 
 

 

Ajutor privind …. Organizaţie Telefon 

Discriminare 

Probleme de drep-
turile omului  

EASS (Equality Advisory and Support Services- Servicii 
de consiliere şi suport de egalitate ) 

0808 800 0082 

Multe probleme de 
muncă 

Law Centres- Centre de Drept  

Citizens Advice Bureax- Biroul de Consiliere al 
Cetăţenilor  

http://www.lawcentres.org.uk/i-
am-looking-for-advice 

03444 111 444 

Drepturile muncii  TUC (The Trade Union Congress )- Congresul Sindi-
catelor 
TUC workSMART website- website-ul workSMART al 
Congresului Sindicatelor  

020 7636 4030 
www.worksmart.org.uk 

 

 

Acest material a fost finanţat prin Programul Uniunii Europene- Drepturi, Egalitate si Cetatenie (REC). Conţinutul aces-
tei publicaţii este răspunderea exclusivă a Law Centres Network şi nu poate fi considerat sub nici o formă să reflecte 
poziţia oficială a Comisiei Europene.  
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