
Acest ghid este destinat lucrătorilor migranți
sezonieri care acceptă o muncă temporară în
agricultură. Puteți accepta munca în calitate de
migrant cu statut de pre-stabilit acordat sau ca
titular de viză de lucrător sezonier (Nivelul 5).

Acest ghid oferă o prezentare generală a
drepturilor dumneavoastră și informații de sprijin
pentru șederea dumneavoastră în Regatul Unit.

Acest ghid a fost coprodus de New Europeans UK
în colaborare cu School of Sociology and Social
Policy University of Leeds, COMPAS University of
Oxford.

un ghid pentru
Munca în Marea Britanie

titularul vizei de lucrător sezoniertitularul vizei de lucrător sezonier  
lucrător sezonier căruia i s-alucrător sezonier căruia i s-a
acordat staacordat statutul de pre-stabilittutul de pre-stabilit



siguranță și protecție

drepturile de angajare

Acest pliant are ca scop informarea lucrătorilor agricoli migranți din Regatul Unit
angajați în cadrul sistemului de vize pentru lucrători sezonieri cu privire la
drepturile lor în timp ce lucrează în Regatul Unit cu o viză de nivel 5.

Informațiile de mai jos se adresează în special lucrătorilor care lucrează în
Regatul Unit cu o viză de lucrător sezonier (Nivelul 5).

Sunt
titultitular al unei vize de lucrător sezonierar al unei vize de lucrător sezonier

puteți
să rămâneți în Regatul Unit și să lucrați pentru perioada descrisă în
certificatul de sponsorizare
să vă întoarceți și să solicitați din nou o viză similară dacă doriți să vă
întoarceți pentru muncă sezonieră în alt an sau dacă sunteți interesat de o
altă viză pentru Marea Britanie

aveți același drept la protecție împotriva vătămărilor fizice, rănirilor, agresiunilor și
abuzurilor ca orice altă persoană din Regatul Unit
dacă sunteți victima unei infracțiuni grave sau a unui abuz, sau dacă vă temeți
că ați putea fi rănit în mod iminent, trebuie să apelați poliția la 999 pentru ajutor și
protecție imediată

aveți dreptul la salariul minim național
aveți dreptul la o locuință rezonabilă,
confortabilă și sigură oferită de angajator

sfaturi pentru angajați și angajatori
acas.org.uk 

scanați cu telefonul
dumneavoastră
pentru mai multe
informații



asistență medicală

NHS
nhs.uk

nu puteți
accepta un loc de muncă permanent
să lucrați la un al doilea loc de muncă care nu este descris în certificatul de
sponsorizare
să primiți fonduri publice (cum ar fi ajutorul pentru locuință, ajutorul pentru venit sau
creditul universal de la guvernul britanic)
să aduceți cu dumneavoastră membri ai familiei
să treceți pe o altă rută de imigrare în timp ce vă aflați în Regatul Unit
să rămâneți în Regatul Unit după ce viza dumneavoastră expiră (viza este de obicei
valabilă pentru 6 luni)*.

*puteți depune o nouă cerere, dar trebuie să o faceți atunci când vă întoarceți în țara de
origine

în cazul în care aveți nevoie de asistență medicală urgentă, puteți utiliza serviciile de
urgență, fie că sunt furnizate la o unitate A&E, fie în altă parte, până în momentul în
care pacientul este acceptat ca pacient internat sau primește o programare în
ambulatoriu
în cazul în care se aplică taxe, tratamentul spitalicesc de urgență nu poate fi
niciodată refuzat dacă cineva nu poate plăti
se recomandă să încheiați o asigurare privată de sănătate care să vă acopere
șederea în Regatul Unit.

Concordia (YSV)
Pro-Force
AG Recruitment 
Fruitful Jobs

Pentru anul 2021, există 4 operatori certificați pentru a aduce lucrători în cadrul vizei
pentru lucrători sezonieri (Nivelul 5):

sfaturi privind coronavirusul
doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information

Sunt
titultitular al unei vize de lucrător sezonierar al unei vize de lucrător sezonier

scanați cu telefonul
dumneavoastră
pentru mai multe
informații



Informațiile de mai jos se adresează în special lucrătorilor cărora li s-a acordat
statutul de pre-stabilit. Acest lucru ar însemna că ați locuit în Regatul Unit până
la 31 decembrie 2020.

Sunt
un lucrătorun lucrător sezonier cu statut de lucrător sezonier sezonier cu statut de lucrător sezonier
care a obținut statutul de pre-stabilitcare a obținut statutul de pre-stabilit

puteți
să lucrați în Regatul Unit
să aveți acces la NHS
să vă înscrieți la studii sau să continuați studiile
să schimbați angajatorul
să căutați un loc de muncă în timp ce vă aflați în Regatul Unit
să beneficiați de dreptul de a locui în Regatul Unit timp de 5 ani
să călătoriți în și în afara Regatului Unit
să aveți acces limitat la fonduri publice (sub rezerva modificărilor)
să aduceți anumiți membri ai familiei să locuiască în Regatul Unit

- soțul/soția, partenerul civil, partenerul durabil, copilul, nepotul, strănepotul, părinții, bunicii,
străbunicii (inclusiv cei ai soțului/soției sau partenerului civil)
- rudă dependentă (inclusiv, în unele cazuri, a soțului/soției sau a partenerului civil)

numărul pașaportului/carte de
identitate/carte biometrică cu care ați depus
cererea
data nașterii
adresa de e-mail sau numărul de telefon
mobil de pe care ați depus cererea

veți avea nevoie de

după ce vă vizualizați statutul, puteți crea un cod
de partajare, care este un cod pe care îl puteți
furniza proprietarului, angajatorului ș.a.m.d.

vizualizați și dovediți statutul dumneavoastră

vizualizați și dovediți statutul dumneavoastră
gov.uk/view-prove-immigration-status

ghid de utilizare  
neweuropeans.uk/managing-your-status/

scanați cu telefonul
dumneavoastră
pentru mai multe
informații



am dreptul la statutul de persoană stabilită
(permis de ședere pe durată nedeterminată)
înseamnă
- ați parcurs o perioadă continuă de calificare de 5 ani în Regatul Unit
- trebuie să fi fost rezident în Regatul Unit timp de cel puțin 6 luni în fiecare perioadă de
12 luni
- este permisă o singură absență mai lungă, de până la 12 luni, dar numai pentru un
motiv important (sarcină, naștere, boală gravă, studii, formare profesională sau o
detașare în străinătate sau, în unele cazuri, din cauza pandemiei COVID-19).
>> în unele cazuri, pot fi acceptate și absențele care depășesc 12 luni din cauza
pandemiei COVID-19.
- orice absență din Regatul Unit din cauza serviciului militar sau a serviciului Coroanei nu
întrerupe dreptul de ședere, chiar dacă această absență depășește 12 luni.

- absențele de 2 ani sau mai mult determină anularea automată a statutului de pre-
stabilit
- cu toate acestea, dacă dețineți statutul de pre-stabilit și doriți să vi se acorde statutul
de persoană stabilită în viitor, nu puteți lipsi pentru o perioadă de până la 2 ani,
deoarece absența îndelungată vă va întrerupe reședința continuă în Regatul Unit.
- în cazul în care nu sunteți eligibil pentru statutul de stabilit, deoarece v-ați întrerupt
șederea continuă, va trebui să părăsiți Regatul Unit înainte de expirarea statutului de
pre-stabilit, cu excepția cazului în care puteți solicita un alt tip de statut de imigrant în
Regatul Unit.
- dacă doriți să obțineți în viitor statutul de rezident stabilit, vă rugăm să nu țineți cont
de regula care vă permite să vă păstrați statutul de rezident pre-stabilit dacă vă aflați
în afara Regatului Unit pentru o perioadă de până la 2 ani.

pierderea statutului de pre-stabilit

Absențe permise din cauza COVID-19:

- o singură absență de până la 12 luni legată de COVID-19 va fi acceptată ca un motiv
important
- puteți scrie o declarație sau o scrisoare împreună cu cererea dumneavoastră pentru
a explica acest lucru atunci când depuneți cererea
- o singură absență de peste 12 luni legată de COVID-19
- trebuie să demonstrați că nu v-ați putut întoarce sau că vi s-a recomandat să nu vă
întoarceți (de către angajator, medic; de exemplu, ați avut COVID-19 sau trebuia să vă
izolați)

Sunt
un lucrătorun lucrător sezonier cu statut de lucrător sezonier sezonier cu statut de lucrător sezonier
care a obținut statutul de pre-stabilitcare a obținut statutul de pre-stabilit



  contacte utilecontacte utile
Traficul și exploatarea persoanelor
linie de asistență telefonică: 0800 0 121 700 (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, solicitați un
interpret dacă este necesar) site web: www.modernslaveryhelpline.org

Urgențe
poliție, ambulanță sau pompieri și salvare: 999 (solicitați un interpret dacă este necesar)

Sprijin sindical
Site web: www.unitetheunion.org/contact-us/

Raportați nereguli în ceea ce privește drepturile dumneavoastră salariale și de muncă în
temeiul salariului minim național
Site web: www.gov.uk/government/publications/pay-and-work-rights-complaints

Raportați tratamentele inadecvate la șefii de grup și la autoritatea de muncă
telefonic: 0800 432 0804
site web: www.gla.gov.uk/contact-us/

Orientări pentru lucrătorii sezonieri din Scoția
website: www.sasa.gov.uk/sites/default/files/Guidance%20-
%20Seasonal%20migrant%20workers%20-%20EnglishSWP%20-%20March%202021.pdf Linia
telefonică de asistență pentru lucrătorii sezonieri a RSABI (numai în Scoția): 0300 111 4160

NHS
linia de asistență telefonică: 111 (solicitați un interpret dacă este necesar)

Coronavirus (COVID-19) Asistență medicală
linie de asistență telefonică: 0800 028 2816
Site web: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/


