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─────────────────────────────────────────────────────── 

Tema: Ghid online referitor la condițiile de muncă în Marea Britanie, publicat de 

confederația sindicală Trades Union Congress, disponibil în limba română 

─────────────────────────────────────────────────────── 

La 23 ianuarie 2015, confederația sindicală Trades Union Congress a publicat ghidul online 

„Condiții de muncă în Marea Britanie”1, tradus în 13 limbi străine (inclusiv română2), care 

conține informații privind condițiile de acces pe piața britanică a muncii. Ghidul a fost 

elaborat cu scopul creșterii nivelului de informare a lucrătorilor europeni și combaterii 

exploatării prin muncă.  

Ghidul poate fi accesat în format online (http://www.tuc.org.uk/workingintheuk) și a fost 

elaborat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, parte a proiectului „O mai bună 

informare a lucrătorilor migranți prin cooperare transnațională”, având ca parteneri 

confederațiile sindicale LIGA din Ungaria și CARTEL ALFA din România.  

Ghidul conține informații și sfaturi utile în domeniul muncii: plata drepturilor salariale, 

contractele de muncă, timpul de muncă, acordarea indemnizației pentru incapacitate de 

muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă, prestații familiale, soluționarea 

disputelor la locul de muncă, aderarea la un sindicat și contacte utile în Marea Britanie.  

Prin accesarea ghidului în format online, persoanele interesate au posibilitatea, într-o 

primă etapă, să-și identifice statutul pe care îl dețin pe piata muncii (salariat, lucrător 

temporar, lucrător pe cont propriu), după care pot avea acces la drepturile pe care le 

dețin pe piața muncii ca urmare a acestui statut. Totodată, sunt prezentate o serie de alte 

informații utile pentru viitorii părinți (concediu maternitate/paternitate, indemnizatii și 

alte facilități).  

Ambasada Romaniei la Londra  va asigura diseminarea ghidului în rândul comunității 

românești din Marea Britanie, atât prin intermediul asociațiilor/organizațiilor românești 

care oferă sprijin cetățenilor români cu  probleme pe piața muncii, cât și în cadrul 

evenimentelor/sesiunilor de informare a cetățenilor români, organizate cu 

sprijinul/participarea reprezentanților Ambasadei.   

La propunerea Ambasadei consideram util diseminarea ghidului online privind 

condițiile de muncă din Marea Britanie . 
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1
 http://www.tuc.org.uk/international-issues/labour-standards/migration/workplace-issues/tuc-launches-guide-13-

languages 
2
 http://www.tuc.org.uk/condi%C5%A3iiledemunc%C4%83 
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