VIATA SI MUNCA IN MAREA BRITANIE
CONTURI
BANCARE

MUNCĂ ȘI SALARII
• C
 ând începeți sa lucrați, angajatorul dumneavoastră ar
trebui sa va ofere un contract de angajare care precizează
cu cat veți fii plătit, ziua sau data când veți fii plătit si cum
veți fii plătit.
• A
 r trebui sa primiți un bilet de plata pentru a arata orele
pentru care sunteți plătit, precum si deducerea fiscala si
națională.

• I n Regatul Unit al Marii Britanii aveți libertatea de a va
deplasa intre angajatori si nu ar trebui sa plătiți pe nimeni
pentru un loc de munca.

• E
 ste gratuit sa va deschideți un cont bancar de baza si sa
solicitați un număr național de asigurare.
• E
 ste gratuit sa aplicați pentru un loc de munca, aici, in
Regatul Unit al Marii Britanii.
• N
 u dezvăluiți niciodată cardul de identitate sau cardul
bancar altcuiva.

• N
 u dezvăluiți datele dumneavoastră de personale (cod
PIN/ parole etc) altcuiva.

CONCEDIU DE
VACANTA

SALARIUL MINIM
In Regatul Unit al Marii Britanii are trebui sa primiți
cel puțin:
• £8.72 pe ora daca aveți 25 de ani sau mult;

• £8.20 pe ora daca aveți intre 21 si 24 de ani;
• £6.45 pe ora daca avei intre 18 si 21 de ani.

• D
 aca aveți 25 de ani sau mai mult, in 40 de ore de munca
pe săptămână veți acumula £348.80 – aceasta suma este
înainte de orice deducere fiscala sau asigurare națională.

• D
 reptul dumneavoastră de concediu ar trebui să vă fie
explicat de către angajatorul dumneavoastră.
• A
 ngajatorul dumneavoastră ar trebui să vă explice să
solicitați concediu de vacanta.

• A
 proape toți lucrătorii au dreptul la o vacanță plătită
de 5,6 săptămâni pe an, aceasta include lucrătorii din
agenții, cei care lucrează în mod neregulamentar și/sau
cei care au contracte de zero ore.
•  Daca lucrați 5 zile pe săptămână, veți avea 28 de zile
libere pe an.

COSTUL
NECESITATILOR
DE BAZA

LOCUINTE
SI CHIRII
• Î n medie, închirierea unei camere într-o casă comună
în Marea Britanie costă între £150 - £300 (in Londra se
ajunge pana la £750).

• Î n medie, închirierea unei proprietăți cu 2 dormitoare în
Marea Britanie costă între £550 - £900 pe lună (in Londra
se ajunge pana la £1500).

• Î n Marea Britanie costă în jur de £ 40 pe săptămână
pentru a rula o mașină – aici sunt incluse: combustibilul,
taxele, și de asigurarea.
• I n medie, o familie de 3 persoane cheltuie săptămânal
intre £49 - £63 pe diferite alimente.

• U
 n bilet săptămânal de autobuz are un preț cuprins intre
£14 - £20 in South Yorkshire.

ROMANIAN

Daca aveți nevoie de ajutor in legătura cu angajamentul dumneavoastră sau
daca ați dori sa depuneți o plângere cu privire la angajatorul dumneavoastră,
sunați Acas la numărul de telefon 0300 123 1100 (de luni pana vineri intre
orele 08:00 si 18:00)
Daca dumneavoastră sau o cineva cunoscut sunteți exploatați, sunati la GLAA
0800 432 0804 (de luni pana vineri intre orele 09:00 si 17:00), sau sunați
Modern Slavery Helpline la numărul de telefon 08000 121 700 (24/7).
Daca sunteți in pericol, sunați întotdeauna Politia la numărul de telefon 999.

DEVELOPED WITH:

