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DE CE UN GHID PENTRU 
CETĂŢENII ROMÂNI CARE VOR 
SĂ PLECE ÎN MAREA BRITANIE?
Printre cei care citesc acest ghid sunt probabil mulţi care s-au gândit, mai 
ales în ultima perioadă, să plece din ţară pentru a-şi construi o viaţă mai  
sigură şi mai bună. Printre ţările preferate de români se află şi Marea Britanie. 
Chiar dacă număul cetăţenilor români nu este atât de mare ca cel din Italia şi  
Spania, statisticile Biroului Naţional de Statistică din Marea Britanie indică în 
august 2014, un număr total de 153.000 de români şi bulgari angajaţi legal în 
Marea Britanie. Însă printre aceste statistici se află şi procente îngrijorătoare 
privind numărul cetăţenilor români care odată ajunşi în Marea Britanie se  
confruntă cu o realitate diferită de cea pe care se aşteptau să o găsească:  
lipsa locului de muncă promis, dificultăţi în găsirea unei locuinţe adecvate 
sau chiar cu situaţia de a trăi pe stradă din cauza incapacităţii de a-şi asigura  
venitul necesar întreţinerii.

„Înainte de a pleca - ghid practic de informare pentru cetăţenii români care 
decid să plece în Marea Britanie” este un ghid care vine în sprijinul celor care 
încă nu au părăsit România pentru a încerca să îşi construiască un trai mai bun 
într-o ţară net dezvoltată din punct de vedere economic şi social. Greutăţile 
şi provocările neplăcute pot apărea încă din primele zile, însă cu sfaturile şi 
pregătirea necesară, românii care se gândesc să emigreze le pot evita.

Muţi dintre românii care pleacă din ţară, nu deţin nici măcar informaţiile şi actele 
de bază. Această situaţie conduce spre probleme majore precum inadaptarea 
în ţara de destinaţie, segregarea familială, abandonul şcolar timpuriu în cazul 
în care copiii sunt lăsaţi în grija bunicilor, unul sau ambii părinţi fiind departe 
de casă, probleme sociale şi de sănătate, până la delicte grave în cazul în care 
persoana emigrantă ajunge într-o stare critică din lipsa banilor şi a asigurărilor 
sociale.

Soluţiile prezentate în acest ghid de buzunar pot crea baza pentru o decizie 
informată pentru cei care doresc un cadru favorabil de şedere şi de muncă 
în altă ţară, însă cel mai important aspect pe care îl propune este evaluarea  
deciziei în repetate rânduri, din toate unghiurile, tocmai pentru a putea fi în 
siguranţă prevenind riscurile şi pentru a păstra familia unită.

Doina Crângașu,
Director Executiv

Confederația Caritas România
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I. CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII EMIGRANT?

Lipsa locurilor de muncă, sărăcia şi dezamăgirea faţă de viaţă şi de 
oportunităţile din ţară au determinat peste 2,3 milioane de români să 
ia calea strainătăţii în ultimii 25 de ani. În speranţa unei vieţi mai bune, 
s-au stabilit în ţări precum Spania, Italia, Germania sau Irlanda, unde 
au reuşit să obţină venituri de patru, de cinci sau chiar şapte ori mai 
mari decât în România. Fenomenul a luat amploare după momentul  
1 ianuarie 2007, atunci când aderarea la Uniunea Europeană a  
deschis, practic, poarta către libera circulaţie în Vest.

Fiecare cetăţean al Uniunii Europene are dreptul să muncească şi să  
locuiască în alt stat membru fără să fie discriminat pe motive de   
naţionalitate. După anul 1990 migraţia românilor este majoritar for-
mată din cetăţeni care încearcă să găsească un trai mai bun, decizia 
acestora de a emigra bazându-se în principal pe argumente de ordin 
economic.
Specific ţării noastre este faptul că mulţi români au o pregătire  
profesională superioară activităţilor pe care le desfăşoară în străinătate, 
acest fapt ducând la o apreciere pozitivă, din partea antreprenorilor  
europeni, a nivelului înalt de calificare al lucrătorilor români. 

Atunci când te hotărăşti să pleci într-o altă ţară, trebuie să iei în calcul 
mai multe aspecte: vei fi nevoit să te acomodezi unui alt stil de viaţă, 
vei întâlni o nouă cultură, o altă limbă pe care, cel mai probabil, nu o  
cunoşti suficient. Adaptarea s-ar putea dovedi un proces lung şi  
obositor. Eşti pregătit să îi faci faţă? Cu siguranţă, mirajul unui venit  
dublu sau chiar triplu te-ar putea face să treci cu vederea toate aceste 
aspecte. Gândeşte-te de două ori înainte. Merită tot acest efort? Dar 
faptul ca vei fi separat de familie, de prieteni?

- STATISTICI OFICIALE - 
NUMĂRUL CETĂȚENILOR ROMÂNI ÎN 

PRINCIPALELE ȚĂRI DE DESTINAȚIE 

Italia - 1.072.000 

Spania - 800.000

Germania -  171.000

Marea Britanie -  130.000
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II. CE TREBUIE SĂ ŞTII ÎNAINTE DE A 
DECIDE SĂ PLECI PENTRU A MUNCI 
ÎN MAREA BRITANIE?

II.1   SĂ VORBEȘTI LIMBA ENGLEZĂ

Înainte de a decide să pleci într-o ţară străină, e important să  
cunoşti noţiunile de bază ale limbii oficiale. În cazul Marii Britanii,  
limba oficială este engleza. 

Prin urmare eşti obligat să cunoşti limba engleză la nivel standard. Dacă 
vocabularul tău cuprinde cel puţin 300 de termeni în engleză pentru  
vorbirea şi scrierea de bază, atunci este un bun început.

O viaţă mai bună, oportunităţi de angajare şi un salariu mai mare sunt  
principalele motive pentru care cetăţenii români aleg Marea Britanie,  
pentru perioadă determinată sau permanentă. Cu toate acestea, este  
important să ştii noţiunile de bază în ceea ce priveşte limba oficială a 
ţării, să ai o calificare profesională recunoscută la nivel european, să  
pregăteşti actele obligatorii pentru şederea ta şi pentru angajare şi  
nu în ultimul rând să ai o sumă de bani care să acopere cheltuielile de  
transport, cazare, întreţinere şi hrană pentru primele luni.

În cele ce urmează îţi prezentăm toate informaţiile utile legate de aces-
te aspecte.

UNELE ORGANIZAŢII CARITAS DIN 
ROMÂNIA OFERĂ GRATUIT 

CURSURI DE LIMBA ENGLEZĂ 
CELOR INTERESAŢI.
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II.2   SĂ AI O CALIFICARE PROFESIONALĂ
În Marea Biritanie profesiile se disting în două categorii: reglementate 
prin lege - pentru care este necesară recunoaşterea diplomelor şi a  
calificărilor obţinute în celelalte state şi nereglementate – cele care 
pot fi exercitate în mod liber fără o calificare specifică.

Având în vedere diferenţele existente între sistemele naţionale de   
învăţământ, angajatorii îţi pot solicita prezentarea unui document 
care confirmă nivelul de încadrare a diplomei sau calificării în sistemul  
britanic de învăţământ. În situaţia în care sunt necesare astfel de  
documente oficiale, trebuie sa te adresezi Centrului Naţional de  
Recunoaştere Academică şi Informare din Marea Britanie (National  
Academic Recognition Information Centre – UK NARIC), autoritatea  
britanică responsabilă cu procedurile de comparare a diplomelor/  
calificărilor emise în străinătate şi de încadrare a acestora în sistemul 
britanic de învăţământ. Reţine faptul că procedura de echivalare prin  
intermediul UK NARIC se face contra cost.

Potrivit raportului “European Job Mobility Bulletin” meseriile cele mai 
căutate de către angajatorii britanici la începutul anului 2013 erau:  
Specialişti în finanţe şi vânzări (45.000); 2) Vânzători în magazine şi pieţe 
(41.000); 3) Personal informaţii clienţi (30.000); 4) Vânzători stradali 
(26.000); 

În Marea Britanie există trei categorii de persoane care lucrează: 
„salariaţi”, ,,lucrători” şi „ lucrători independenţi”.

Pentru a găsi un loc de muncă trebuie să ai în primul rând o  
specializare clară şi căutată în Marea Britanie.

Unii angajatori vă vor oferi de lucru fără să 
vă reţină impozit şi asigurări sociale din salariu 
(aşa-numitul “cash in hand - bani în mână”). 
Este ilegal să lucraţi în aceste condiţii!

II.3 SĂ CUNOȘTI CONDIȚIILE DE MUNCĂ
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DREPTURI ALE ANGAJAŢILOR:
De a primi o  informare scrisă cu privire la condiţiile în care se 
vor derula raporturile de muncă

Să fie plătiţi cel puţin la nivelul salariului minim naţional (Nation-
al Minimum Wage) plătit pentru fiecare oră de activitate. 
-  £ 6.50  pe oră pentru persoanele cu vârste de peste 21 ani; 
-  £ 5.13 pe oră pentru persoanele cu vârste între 18 şi 20 ani; 
-  £ 3.79 pe oră pentru persoanele cu vârste intre 16-17 ani; 
-  £ 2.73 ucenicii cu vârsta sub 19 ani sau care se află în primul 
an de ucenicie.  

Toţi lucrătorii, inclusiv cei casnici, lucrătorii în regim part-time,   
lucrătorii în agricultură, persoanele  cu dizabilităţi, trebuie să 
primească cel puţin minimul reglementat.

Angajaţii nu pot fi forţaţi să lucreze mai mult de 48 de ore pe 
săptămână.

De a primi un concediu de cel puţin 28 zile/an

Să i se reţină şi să i se vireze către stat taxele şi impozitele 
salariale

Pentru informaţii şi sesizări cu privire la drepturile angajaţilor 
la locul de muncă lucrătorii pot contacta: 

LINIA TELEFONICĂ DE ASISTENŢĂ PRIVIND SALARIZAREA ŞI 
CONDIŢIILE DE MUNCĂ PAY & WORK RIGHTS HELPLINE  

0800 917 2368 
serviciu disponibil şi în limba română 
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OBLIGAŢII ALE ANGAJAŢILOR:
Să aplice pentru  obţinerea  numărului  de  asigurări (National  
Insurance Number)

- Numărul de asigurare se emite  de  către  serviciul  public  de   
ocupare  -  Jobcentre  Plus,  instituţie subordonată Departa-
mentului pentru Muncă şi Pensii, în baza unor documente care  
atestă identitatea aplicantului şi tipul activităţii desfăşurate.  
- Procedura de acordare a NIN presupune un interviu la  
Jobcentre Plus, după care aplicantul primeşte un card în care 
este înscris numărul asigurării. 

În cazul lucrătorilor independenţi, după obţinerea Numărului 
Naţional de Asigurare, este necesară înregistrarea statutului de  
lucrător independent (self-employed)  la  autoritatea  fiscală  -  
HM Revenue & Customs. Declararea statutului se poate realiza fie  
telefonic, fie prin completarea unui formular cu privire la tipul  
activităţii desfăşurate în mod independent. Este obligatoriu ca 
declararea statutului de  lucrător pe cont propriu să se realizeze  
în  termen de 3 luni de la prestarea primelor servicii.

II.4 SĂ CUNOȘTI CONDIȚIILE DE LOCUIRE

Închirierea unei locuinţe în UK se poate face apelând la: Agenţii  
imobiliare, advice centres/day centres, anunţuri din ziare şi reviste

Proprietarii care oferă locuinţe spre închiriere pot cere detalii  
referitoare la posibilul chiriaş/ă, cum ar fi: referinţe de la locul muncii,  
dovada venitului anual, referinţă de la proprietarul/agenţia de la care 
ai închiriat în trecut, depozit (de regulă) o lună, plus chiria pe o lună 
în avans.

ATENŢIE! NU ESTE AŞADAR UŞOR SĂ GĂSEŞTI O LOCUINŢĂ 
ÎNAINTE DE A AVEA UN LOC DE MUNCĂ SIGUR!
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Este cunoscut faptul că Sudul Marii Britanii este mai scump 
decât Nordul, unde preţurile la chirii sunt cu 20-30% mai mici.

O opţiune comună în rândul tinerilor este închirierea unei  
singure camere, aceasta plecând de la £200 pe lună în oraşele 
mici sau la periferia Londrei şi până la £1000 în zone centrale.

Chiria consumă de obicei cea mai mare parte a veniturilor. 

Coucil Tax - Este o taxă pe locuinţă către consiliul local. Această 
taxă variază în funcţie de zona unde se găseşte locuinţa. 

Taxe de branşare - Există posibilitatea să se ceară o taxă de 
branşare la serviciile de electricitate, gaz sau telefonie fixă.

Taxe pentru încălzire - Există multe modalităţi de plată a  
facturilor pentru gaz sau electricitate. Facturile (de regulă) se 
plătesc trimestrial. Mai multe informaţii se pot cere înaintea 
semnării contractului de la agenţie/proprietar.

Taxa pentru apă - În general pentru apă se percep £2-£3 pe 
săptămânâ, se poate plăti săptămânal/lunar sau poate fi  
inclusă în preţul chiriei. Stabileşte cu agenţia sau proprietarul.

CHIRIA

 ÎN 2013 730 DE CETĂȚENI ROMÂNI AU FOST GĂSIȚI 
FĂRĂ ADĂPOST DOAR ÎN LONDRA, REPREZENTÂND 11% 

DINTRE PERSOANELE CARE DORMEAU 
PE STRĂZI ÎN CAPITALĂ*

*Sursa: http://www.broadwaylondon.org/CHAIN/Reports/
S2h2014/S2H%20full_2013-14%20final.pdf
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II.5 SĂ CUNOȘTI CONDIȚIILE DE VIAŢĂ

Condiţiile de viaţă, normele sociale şi economice diferă de la o ţară 
la alta. Trebuie să realizezi că există diferenţe importante între tipul  
de viaţă pe care îl urmezi în România şi cel din Marea Britanie.  
Diferenţele se reflectă în special în preţul produselor, al serviciilor şi al 
taxelor pe care le datorezi şi care se aplică fiecărui locuitor, indiferent  
dacă este nativ sau nu. Mai jos îţi oferim câteva exemple de preţuri la  
produse și servicii, prin comparaţie directă între Marea Britanie şi 
România.

Pentru orice medicament prescris de medic se plăteşte £7.65,  
indiferent de costul real al acestuia. Pentru persoanele până la 
vârsta de 18 ani sau de peste 60 de ani, medicamentele sunt în  
totalitate subvenţionate de către stat.

* http://www.numbeo.com/foodprices/country_result.jsp?country=United+Kingdom, 
Mai 2014
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III. DACĂ TOTUŞI AI DECIS SĂ PLECI, 
ASIGURĂ-TE CĂ AI...

Paşaport sau document de identitate valabil UE/SEE; alte  
documente personale pot fi luate, cum ar certificatul de naştere 
sau de căsătorie, etc.;  

Un card european de sănătate emis de Casa Naţională de Asig-
urări de Sănătate (CNAS) din România; 

Certificate, diplome, atestări şi referinţe privind ocuparea altor  
locuri de muncă (în original şi traduceri legalizate);  

Orice alte permise şi licenţe pe care le consideraţi adecvate, de 
exemplu permisul de conducere.  

CV-uri şi scrisori de intenţie, redactate în limba engleză. 

III.1 ... ACTELE NECESARE

...tot ce este necesar pentru a fi în siguranţă. Este nevoie să faci o listă 
cu toate actele necesare, cu finanţele necesare pentru primele luni de 
şedere şi cu informaţiile vitale legate de călătorie. Mai jos îţi oferim  
detalii despre ce trebuie să te asiguri că ai înainte de a pleca.

CETĂŢENII ROMÂNI CARE PLEACĂ ÎN MAREA BRITANIE 
PENTRU A MUNCI VOR PUTEA CERE AJUTOARE SOCIALE 

DOAR PENTRU O PERIOADĂ MAXIMĂ DE 3 LUNI. 
DUPĂ ACEEA, TREBUIE SĂ FACĂ DOVADA CĂ 

AU PERSPECTIVE CLARE DE ANGAJARE*
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III.2 ...BANI

Bilet avion – dacă biletul este rezervat din timp 200 £

Cazare  - Preţul mediu al unei garsoniere este 800 £ iar al 
unei case pe care o împarţi cu alte persoane este de 100 £

Hrană – O persoană va cheltui în medie pentru mâncare 
şi îngrijire personală, lunar, £200 

Utilităţi – în medie £200

Transport local - £200

AŞADAR, DE CÂŢI BANI AI NEVOIE ÎNAINTE DE A PLECA?

ATENŢIE! ŢINE CONT CĂ AI NEVOIE DE ECHIVALENTUL 
PENTRU 3 LUNI!

Înainte de a pleca trebuie să planifici un buget pentru toate  
cheltuielile legate de primele tale luni în afara ţării. Trebuie să 
fii pregătit şi pentru situaţii neaşteptate şi mereu să ai o rezervă  
de bani. Mai jos îţi oferim nişte costuri orientative pentru toate 
produsele şi serviciile de care vei avea nevoie.

Nimeni nu poate să îţi spună cât durează până găseşti un loc de muncă 
(dacă nu pleci cu un contract deja stabilit), aşa că este bine să fii  
acoperit pentru cel puţin 2 luni - 1400 £ este minimul necesar  
supravieţuirii timp de 2 luni  - aceşti bani includ doar o cameră 
 într-un „shared house” (locuinţă în comun), utilităţile şi mâncarea  
pentru o singură persoană! 

Dacă la această sumă adăugăm biletul de avion, asigură-te că ai  
disponibil cel puţin £1600!
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Este de preferat sa cauţi un loc de muncă încă înainte de a pleca. 
În România, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă   
oferă  servicii  de mediere  a forţei de muncă în Uniunea Europeană. 

AGENŢIILE DE RECRUTARE

În România
Atenţie! Multe agenţii din România care cer comision nu sunt de  
încredere. Poţi verifica legalitatea funcţionării firmei la care ai apelat la 
inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia firma îşi are sediul.

Când semnezi un contract  individual  de muncă  în străinătate ai  
grijă ca acesta să cuprindă următoarele elemente: ţara de reşedinţă,  
denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă,  
număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata  
timpului de muncă şi de repaus, durata  contractului individual de  
muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit,  
condiţiile de protecţie socială.  

În Marea Britanie  
Job Centre Plus - se ocupă de plasarea forţei de muncă în UK şi te poate 
ajuta dacă ai actele în regulă. 
Atenţie! Pentru munca ilegală în UK se aplică amenzi de până la £20.000 
atât angajatului cât şi angajatorului.

AGENŢII DE RECRUTARE 

Potrivit legislaţiei britanice, agenţiile de ocupare a forţei de muncă nu 
pot percepe comisioane din partea persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă pentru servicii de identificare a unui loc de muncă.  

ÎN LONDRA LA FEL CA ŞI ÎN ROMÂNIA PENTRU ORICE JOB 
AI NEVOIE DE EXPERIENŢĂ ŞI ÎN PLUS DE 

REFERINŢE VERIFICABILE. 

III.3 ...UN LOC DE MUNCĂ ASIGURAT
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Trebuie să ştii că ai drepturi care trebuie să fie respectate, pe toată  
perioada cât te afli în UK:

Ai dreptul la şedere:

fără nicio restricţie în primele trei luni;

După trei luni:

nelimitat dacă urmezi cursurile unei instituţii de învăţământ;

dacă deţii statutul de şomer, înregistrat la serviciul public de 
ocupare a forţei de muncă

dacă deţii  resurse suficiente pentru a te întreţine

dacă desfăşori activităţi pe cont propriu

dacă deţii statutul de lucrător

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TALE

IV.1 DREPTURI
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Legislaţia britanică aplicabilă cetăţenilor europeni, Immigration  
(European Economic Area) Regulations 2006, cu modificările şi  
completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei  
2004/38  privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul  
statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor  
acestora, nu prevede obligativitatea înregistrării şederii pe  
teritoriul britanic.  Pentru confirmarea dreptului de şedere în Marea  
Britanie, cetăţenii europeni pot aplica, însă nu este obligatoriu,  
pentru emiterea unuicertificat de înregistrare (registration  
certificate),document care confirmă dreptul de şedere în Regatul  
Unit în conformitate cu legislaţia europeană prin completarea  
formularului EEA1.



De asemenea, ai dreptul:

de a plăti aceeaşi chirie ca şi ceilalţi locuitori. Stabileşte un  
contract pe termen fix sau cu reînnoire periodică. Dacă  
întâmpini probleme cu proprietarul imobilului te poţi adresa la  
Citizen’s Advice Bureau.

de a locui în siguranţă. Proprietarul trebuie să îţi asigure toate 
condiţiile de locuire: apă caldă şi rece curentă, electricitate, 
căldură, toaletă.

să nu fi discriminat şi abuzat din punct de vedere al rasei,  
cetăţeniei, sexului, religiei, dizabilităţii etc.

de a avea acces la sănătate – dreptul de a fi consultat de medicul 
de familie (GP), dar numai dacă faci dovada că locuieşti în Marea 
Britanie.

să beneficiezi gratuit de tratamentul pentru anumite boli  
infecţioase sau transmisibile cum ar fi tuberculoza, holera,  
toxiinfecţiile alimentare, meningita sau gripa.

MEMBRII FAMILIEI SE BUCURĂ DE ACELEAŞI DREPTURI !
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De asemenea, cetăţenii români care au locuit în Marea  
Britanie pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani, în conformitate cu  
reglementările europene, pot aplica pentru un document care  
atestă şederea permanentă (permanent residence card), prin  
completarea formularului EEA3. Formularele sunt disponibile  pe  
website-ul Guvernului britanic (https://www.gov.uk).
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să aştepţi trei luni înainte de a avea acces la servicii de asistenţă  
socială gratuită pentru copiii tăi.

să aştepţi tot trei luni din momentul în care ai ajuns în Marea  
Britanie pentru a beneficia de ajutorul de şomaj. 

să încheie asigurări de sănătate standard/de bază.

să cunoşti limba engleză suficient de bine pentru că nu ai acces  
gratuit la servicii de traducere, 

să respecţi legislaţia în vigoare pe teritoriul Marii Britanii.

să apelezi la autoritatea abilitată care efectuează misiunea  
diplomatică a României, în cazul expirării paşaportului, pentru 
prelungirea acestuia.

să te conformezi regulilor de circulaţie din Marea Britanie.

să păstreazi actele originale la loc sigur şi să te asiguri că ai  
suficienţi bani pentru şederea în Marea Britanie.

trebuie să asiguri supraveghere şi îngrijire pe perioada şederii, 
persoanelor minore cu care călătoreşti şi pe care le ai în grijă, 

să informezi cea mai apropiată misiune diplomatică a României, 
în cazul stabilirii reşedinţei sau a domiciliului în Marea Britanie

să faci toate demersurile în vederea acordării de ajutor la direcţiile 
consulare ale României.

IV.2 OBLIGAŢII
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V. INFORMAŢII UTILE

În Marea Britanie există anumite diferenţe în ceea ce priveşte viaţa  
socială, economică, politică şi culturală. Este bine să ştii aceste aspecte:

Moneda Marii Britanii este lira sterlină, reprezentată prin  
simbolul £. Banca Angliei este banca centrală care emite 
moneda, dar băncile Scoţiei şi cea a Irlandei de Nord  
păstrează dreptul de a emite propriile bancnote de lire  
sterline.

În Marea Britanie sunt folosite atât unităţi de măsură  
imperiale cât şi unităţi de măsură ale sistemului metric.  
Marea majoritate a indicatoarelor rutiere prezintă  
distanţele în mile şi iarzi, limitele de viteză sunt exprimate 
în mile pe oră, în consecinţă vitezometrele vehiculelor 
trebuie să poată indica viteza şi în mile pe oră.

Fus orar: GMT (UTC+0), Ora de vară: BST (UTC+1)

Exprimarea datei în scris: ZZ/LL/AA (ex.: 22/12/05) sau 22 
December 2005

Exprimarea orei: în general, formatul de 12 ore, oral şi 
în scris (ex.: 5.15 pm); formatul de 24 ore este folosit în  
unele documente oficiale şi în orare (ex.: 17:15 sau 1715)



Tensiunea electrică: 230V (+/- 10%), 50 Hz; ştecher: trei  
picioruşe dreptunghiulare

Frecvenţa pentru telefoane mobile: GSM 900, GSM 1800, 
UMTS 2100

Tehnologie celulară: GSM/GRPS/EDGE/UMTS

Prefix telefonic: +44

Locuri de interes: Camden Town, Chinatown, Covent  
Garden, Downing Street, Leicester Square, London Eye, Piaţa 
Trafalgar şi monumentul Amiralului Nelson, Piccadilly Circus, 
South Bank, Malul de sud al Tamisei, Teatrul Globe, Tower 
Bridge, Turnul Londrei, British Museum, Palatul Kensington, 
Palatul Buckingham

Coucil Tax - Este o taxa pe locuinţă către consiliul local. 
Această taxă variază în funcţie de zona unde se găseşte  
locuinţa. Dacă în spaţiul locuinţei există o singură persoană, 
atunci suma normală este redusă cu 25%. 
Taxe de conectare - Există posibilitatea să se ceară o taxă de 
conectare pentru electricitate, gaz sau telefon.
Taxe pentru încălzire - Facturile (de regula) se plătesc  
trimestrial.

Taxa pentru apă - În general pentru apă se percep £2-£3 pe 
săptămână, se poate plăti săptămânal/lunar sau poate fi 
inclusă în preţul chiriei, clarificaţi cu agenţia/proprietarul.
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EXISTĂ POSIBILITATEA CONFRUNTĂRII CU PROBLEMELE 
CAUZATE DE DATORIILE UNOR VECHI CHIRIAŞI – CONTACTAŢI  

PROPRIETARUL PENTRU REZOLVAREA ACESTORA

Unde poţi solicita ajutor dacă întâmpini probleme:

Adăpost/Shelter – oferă ajutor şi consultare gratuită  
pentru persoanele care au fost evacuate de către  
proprietari - 0808 800 4444.

Biroul de consiliere a cetăţenilor - Citizens Advice Bureau 
– oferă servicii gratuite de consiliere - 08444 111 444  
(England), 08444 77 2020 în Wales şi  0808 800 9060 în 
Scoţia.

Serviciul de mediere – oferă sprijin imparţial celor care au 
divergenţe de rezolvat. Necesită plată. Pentru mai multe 
detalii intraţi pe www.justice.gov.uk.

UK Naric - este o agenţie naţională care oferă expertiză şi 
informaţii despre calificările profesionale, la nivel global. 
Pentru mai multe detalii accesează  www.ectic.co.uk/na-
ric sau la telefon +44 (0)871 330 7033



Andrei are 26 de ani. S-a căsătorit imediat ce a terminat liceul, iar de trei ani, el şi 
soţia lui sunt părinţii unui băieţel minunat despre care spun că este lumina lor şi  
raţiunea de a trăi. Ca să îi asigure un viitor mai bun, cei doi au decis că cea mai 
bună variantă este să plece peste hotare. Auziseră de la nişte prieteni că englezii 
de la un atelier de vopsitorie de lângă Londra au nevoie de forţă de muncă. Cele 
1.500 de lire cât era salariul pentru un muncitor necalificat părea mană cerească. 

“Am vorbit cu părinţii mei să aibă grijă de băieţel până ne întoarcem şi în  
câteva zile am şi plecat. Am împrumutat de la nişte vecini 1.000 de lire. Atât am avut 
la noi şi câte o geantă cu haine. Eram foarte entuziasmaţi. Într-un an de zile ar fi  
trebuit să câştigăm suficient cât să începem construcţia unei case. Însă,  
angajatorul cu care vorbisem la telefon şi care îmi promisese un salariu frumuşel 
şi un contract s-a făcut că uită. N-am semnat niciun act şi primele luni a trebuit să 
lucrăm la negru. Eu, în vopsitorie, iar soţia, la curăţenie. Trăgeam din greu câte 
10-12 ore pe zi, iar când am cerut o zi liberă pentru că eram prea obosiţi ni s-a 
spus că am venit să muncim, nu să ne distrăm. Am strâns din dinţi pentru că nu 
ne gândeam decât la copilul nostru căruia îi promisesem o cameră numai a lui 
în căsuţa cea noua la care visam. După două luni de muncă nu am văzut niciun 
ban. Norocul nostru a fost că stăteam într-o casă pe care o închiriase vărul nostru  
împreună cu alţi cinci români. 

Banii pe care îi împrumutasem în ţară s-au terminat repede. Au urmat apoi şi 
alte ghinioane. Soţia mea s-a îmbolnăvit şi a trebuit să plece înapoi în ţară, iar  
proprietarul apartamentului în care stăteam a mărit chiria şi am fost nevoiţi să ne 
găsim repede o altă casă. Mă simţeam ca un străin urât de toată lumea, până şi 
de cel pentru care lucram zi de zi fără niciun ban, doar în baza unor promisiuni. 

Am aflat, într-un final, că patronul unei ferme aflată la 30 de kilometri de oraş  
caută oameni care să muncească cu ziua. Nu aveam niciun fel de act, dar am  
îndrăznit să îi bat la uşă. Am lucrat la el şase luni, timp în care am reuşit să pun 
deoparte 1600 de lire, suficienţi bani cât să îmi plătesc biletul de avion şi să imi 
achit datoria făcută în vecini. Cu prima cursă, am şi venit în ţară, iar acum, după 
experienţa pe care am avut-o, nu mă mai gandesc să plec de lângă familia mea 
pentru nimic în lume. 

Preotul de la Biserica la care mergem în fiecare duminică mi-a spus că pot merge 
la cursurile oferite de organizaţia Caritas. Dupa ce termin cursurile sper să mă pot 
angaja mai uşor la mine în ţară.”

TESTIMONIAL: POVESTEA LUI ANDREI

ÎN CIUDA ACESTOR POVEŞTI NEFERICITE, EXISTĂ ŞI CAZURI ÎN CARE 
CU O BUNĂ PREGĂTIRE CETĂŢENII ROMÂNI MUNCESC LEGAL ŞI ÎN 

SIGURANŢĂ ÎN MAREA BRITANIE, REUŞIND SĂ DUCĂ 
O VIAŢĂ DECENTĂ.
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Confederatia Caritas Romania, organizaţie neguvernamentală de tip 
reţea cu o istorie de 20 ani, are rolul de a reprezenta la nivel naţional şi  
internaţional cele 10 organizaţii Caritas active în România. Caritas abordează  
sistematic şi structurat problemele sociale ale comunităţilor răspunzând  
nevoilor persoanelor aflate în dificultate. 

La nivel naţional, organizaţiile Caritas derulează  
programe de asistenţă socială complexă: îngrijire  
socio-medicală la domiciliu, pentru bătrâni şi  
persoane cu dizabilităţi, educaţie pentru prevenirea  
dezastrelor naturale, intervenţie directă în caz de  
calamităţi, asistenţă directă şi consiliere pentru  
familii, centre de zi pentru copii şi tineri, activităţi de 
integrare comunitară şi profesională pentru persoane 
defavorizate social. 

Proiectele pe care Confederaţia Caritas România le derulează sunt  
orientate spre viitor şi presupun cooperare şi implicare atât la nivel naţional, cât şi  
internaţional. În acest sens, Confederaţia Caritas România  este membră în 
reţelele internaţionale: Caritas Internationalis, Caritas Europa şi FOND.

Anual, reţeaua organizaţiilor Caritas din România susţine prin proiectele şi  
activităţiile sale sociale peste 115.000 de beneficiari din 25 de judeţe (450 de  
localităţi), cu ajutorul a 1300 de angajaţi si 1100 de voluntari dedicaţi.

În demersurile sale Confederaţia Caritas România 
are colaborări şi parteneriate sustenabile cu Biserica 
Catolică, cu autoritaţile locale şi centrale, cu reţelele 
umanitare din întreaga lume, cu sectorul privat şi cu 
alte organizaţii ale societăţii civile care contribuie la 
dezvoltarea comunităţii civile. Caritas România este 
implicată în activităţi de lobby şi advocacy, abordând 
o gamă largă de probleme sociale.

Misiunea şi viziunea reţelei sunt inspirate din Învăţătura Socială a Bisericii  
Catolice ce călăuzeşte demersurile membrilor săi în a sprijini grupurile  
marginaizate social şi pe cei aflaţi în nevoie să recâştige dreptul de a duce o  
viaţă decentă şi demnă.  Mai multe detalii puteţi afla accesând site-ul  

www.caritas.org.ro
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The Passage este cel mai mare centru de resurse  
pentru persoanele fără adăpost din  Marea Britanie și 
oferă sprijin cetăţenilor din centrul Londrei de peste 
30  de ani. Zilnic, peste 200 de persoane fără adăpost 
beneficiază de serviciile organizaţiei cu ajutorul a opt 
echipe de angajaţi specializaţi care intră în contact cu 
acestea pe tot parcursul zilei. 

The Passage oferă adăpost într-un hostel cu peste 40 de paturi, încă din  
anul 2000 şi în 16 apartamente de tip studio, unde există şi personal specializat.  
Beneficiarii sunt trataţi cu respect şi primesc sprijin pentru rezolvarea nevoilor  
lor. Pe baza unor planuri de lungă durată, stabilite de comun acord, beneficiarii  
sunt sprijiniţi să depăşească momentul de criză şi să găsească o locuinţă proprie. 

Misiunea organizaţiei este aceea de a oferi 
resurse care încurajează, inspiră şi ajută  
persoanele fără adăpost să îşi schimbe viaţa.  
Menirea organizaţiei este îndeplinită prin proiecte  
de prevenire a riscului de a rămâne fără un adăpost,  
prin campanii şi servicii de informare pentru cetăţeni,  
furnizare de servicii în centre sociale de zi şi  
de cazare în regim hostel pentru persoanele fără 
adăpost.

The Passage derulează campania Before you go (Înainte de a pleca) în  
prezent în cinci ţări, printre care şi România. Campania are la bază trei mesaje  
cheie pentru cetăţenii români care se gândesc să înceapă o viaţă nouă în Marea  
Britanie:  să aibă asigurat un loc de muncă în condiţii legale, să aibă acces la  
cazare în condiţii legitime şi un plan de rezervă pentru situaţii neprevăzute. 
Mai multe detalii pot fi găsite pe site-urile www.beforeyougo.eu şi  
www.thepassage.co.uk



AMBASADA ROMÂNIEI ÎN MAREA BRITANIE
Adresă: Arundel House, 4 Palace Green, Londra, W8 4QD
Telefon: +44 (0)20 7937 9666
Fax: +44 (0)20 7937 8069
Website: http://londra.mae.ro
E-mail: londra@mae.ro

CONSULATUL ROMÂNIEI ÎN MAREA BRITANIE
Adresă: M.E.I.C. House, 344 Kensington High Street, Londra W14 8NS
Telefon: +44 (0) 20 7602 9833
Fax: +44 (0)20 7602 4229
E-mail: londra.cons@mae.ro

AMBASADA MARII BRITANII ÎN ROMÂNIA
Adresă: Str. Jules Michelet, nr. 24, Bucureşti
Telefon: (0040-21) 201.72.00
Fax: (0040-21) 201.72.99
E-mail: Press.Bucharest@fco.gov.uk

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Adresa: Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, Bucureşti
Telefon: (40 21) 319.21.08 sau 319.21.25
Fax: (40 21) 319.68.62
E-mail: opinia_ta@mae.ro 

APEL DE URGENŢĂ: 112

ONG-URI PENTRU ROMÂNII DIN MAREA BRITANIE

- Radio românesc, http://www.romani-online.co.uk/radio
- Televiziune Românească, http://rouk.tv/
- Liga studenţilor români din străinătate, www.lsrs.ro
- Fundaţia Raţiu - The Raţiu Foundation / Romanian Cultural Centre in London
- Romanian Cultural Centre in London, http://www.romanianculturalcentre.org.uk
- Asociaţia Farmaciştilor Români din Marea Britanie , www.rphsuk.co.uk
- Fundaţia Dacia Arts
- Romanca, http://www.romanca.co.uk/

SITE-URI UTILE

http://noiromani.co.uk/
http://www.romani-online.co.uk

ADRESE UTILE



WWW.CARITAS.ORG.RO | WWW.BEFOREYOUGO.EU

CONFEDERAŢIA CARITAS ROMÂNIA
Str. Washington, nr. 38, ap. 2, sect. 1, Bucureşti, România

+40 21 230 40 13, caritas@caritas.org.ro

THE PASSAGE - TO ENDING HOMELESSNESS
St Vincent’s Centre, Carlisle Place, London SW1P 1NL 

+44 20 7592 1850 , info@passage.org.uk

Material realizat în cadrul campaniei europene Before You Go, 
cu sprijinul organizaţiei The Passage - to ending Homelessness, 2014


