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Schema de retenție a locurilor de muncă este o schemă temporară, dis-

ponibilă tuturor angajatorilor din Regatul Unit. Este menită să ajute an-

gajatorii să își păstreze personalul, în cazul în care afacerea lor a fost 

afectată în mod considerabil de coronavirus (COVID-19).

Schema de retenție a locurilor de muncă a fost prelungită până pe 

data de 30 Aprilie 2021.

Orice organizație din Regatul Unit poate aplica, incluzând:

• Afaceri

• Organizații caritabile

• Agenții de recrutare (pentru angajați temporari plătiți prin PAYE)

• Autorități publice

NUMAI ANGAJATORII POT APLICA, NU ANGAJAȚII!

• Din Noiembrie, trebuie să fi figurat ca și angajat pe statul de plată 

PAYE al angajatorului, de pe cel târziu 30 Octombrie 2020.

• Incluși angajații cu normă întreagă sau redusă, angajații cu con-

tract de agenție, angajații cu contract flexibil, sezonierii fără acces 

la fonduri publice, și lucrătorii din sectorul public

• HMRC a confirmat că unii angajați pot fi re-angajați, și apoi trimiși 

în furlough. Angajatorii pot alege să re-angajeze orice personal 

concediat după 23 Septembrie 2020 și apoi să îi trimită în furlough
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Puteți fi eligibil pentru schemă dacă:

• Angajații în concediu medical sau în auto-izolare din cauza virusu-

lui pot primi indemnizație de boală, dar pot fi trimiși în concediu de 

coronavirus (furlough) în orice moment. Dacă sunteți în concediu 

de coronavirus, nu veți mai primi plata concediului medical.

• Dacă nu puteți munci, nici măcar de acasă, din cauza că sunteți 

responsabil de îngrijirea cuiva : de exemplu, aveți grijă de copii 

(care sunt acasă din cauza închiderii școlilor sau centrelor de îngri-

jire), sau de cineva care este vulnerabil. În acest caz, vorbiți cu an-

gajatorul pentru a vă trimite în concediu de coronavirus.

• Angajatorul dumneavoastră trebuie să vă confirme că ați fost trimis 

în concediu de coronavirus, iar dumneavoastră trebuie să păstrați 

dovada acestei confirmări.

Important de știut:

• Angajatorul dvs. nu are obligația de a aplica pentru această sche-

mă sau de a include toți angajații în schemă

• În timpul concediului de coronavirus, puteți lucra pentru un alt an-

gajator, în funcție de contractul dvs.

• Începând din 1 Iulie 2020, angajatorul dvs. poate să vă aducă îna-

poi pe contract cu normă redusă, pentru orice perioadă de timp și 

orice tură, plătindu-vă în același timp alocația de concediu de co-

ronavirus pentru orele nelucrate

• Angajatorul dvs. poate să vă concedieze în timpul sau după conce-

diul de coronavirus. Drepturile dvs. ca și angajat, incluzând dreptu-

rile de concediere, nu sunt afectate de concediul de coronavirus : 

aveți dreptul la o perioadă de preaviz de cel puțin o săptămâna (sau 

mai mult, în funcție de cât timp ați lucrat pentru angajator), plată 

pentru perioada de preaviz, sau indemnizație de concediere dacă 

ați lucrat pentru angajator cel puțin 2 ani. Puteți să vă verificați 

contractul pentru a vedea ce stipulează în privința concedierii.

Criterii
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• Începând din Noiembrie, angajatorul dumneavoastră poate aplica 

pentru ajutor în a plăti 80% din salariul dumneavoastră lunar,  cu o 

limită maximă de 2.500 de lire pe lună, plus contribuțiile asociate 

Employer National Insurance Contributions (NICs) și contribuțiile 

pentru pensie, cu condiția de a vă păstra angajat

• Angajatorul poate alege să vă plătească 100%, dar nu este obligat

• Dacă lucrați pentru mai mult de un angajator, puteți fi trimis în con-

cediu de coronavirus pentru fiecare loc de muncă și plătit salariul 

cuvenit de la fiecare angajator

• Dacă angajatorul dumneavoastră vă trimite în concediu de corona-

virus, veți fi plătit, ca în mod normal, prin PAYE

Ce pot face dacă nu am fost adăugat în această schemă sau dacă 

am probleme financiare?

• Dacă nu ați fost trimis în concediu de coronavirus, dacă v-ați pier-

dut locul de muncă, sau dacă aveți probleme financiare, există alte 

tipuri de ajutor guvernamental 

• Puteți fi eligibil pentru Universal Credit sau alte ajutoare sociale

• Accesați pagina de Internet a guvernului pentru a verifica dacă sun-

teți eligibil, sau contactați un consilier de drepturi sociale
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