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1. Introducere
Găsirea unei unități de îngrijire și educație de bună calitate poate fi dificilă pentru părinți.
Există numeroase aspecte la care trebuie să fie atenți și întrebări ce trebuie puse când
vizitează o astfel de unitate.
Acest ghid vă prezintă aspectele de luată în considerare pentru a putea înțelege cum puteți
accesa drepturile pentru educație timpurie pentru copilul dumneavoastră și ce trebuie să știți
înainte de a-l înscrie la o creșă, o unitate preșcolară sau la personal autorizat pentru îngrijirea
copiilor. Pe parcursul acestui ghid vom folosi termenul ”prestator de servicii pentru copii” în
loc de creșă, unitate preșcolară sau personal autorizat pentru îngrijirea copiilor.
Ce este dreptul la educație timpurie gratuită pentru copii?
•

Este o finanțare oferită de guvernul britanic pentru toți copiii eligibili, deoarece se
dorește ca aceștia să aibă o bună educație la creșă, ca să poată avea cel mai bun
start în viață.

•

Unii copii de doi ani pot beneficia de ore gratuite, dacă părinții beneficiază de anumite
ajutoare sociale. Acești copii vor avea dreptul la maximum 570 de ore gratuite pe
parcursul anului, de obicei au 15 ore pe săptămână, timp de 38 de săptămâni. Cele
38 de săptămâni sunt împărțite în trei trimestre, care sunt la fel ca trimestrele școlare.

•

Toți copiii de trei și patru ani pot obține dreptul la ore gratuite din trimestrul școlar,
după ce împlinesc trei ani și până merg la școală. Acest beneficiu se numește drept
gratuit universal. Copiii vor avea dreptul la maximum 570 de ore gratuite pe parcursul
anului, de obicei au 15 ore pe săptămână, timp de 38 de săptămâni. Cele 38 de
săptămâni sunt împărțite în trei trimestre, care sunt la fel ca trimestrele școlare.

•

Mulți părinți care lucrează pot obține dreptul gratuit prelungit (EFE), care are încă 15
ore. Acesta este, adesea, numit ”oferta de 30 de ore”. Aceasta pentru că, copiii pot
avea până la 30 de ore pe săptămână, timp de 38 de săptămâni, care în total fac 1140
de ore de drepturi gratuite pe an.

•

Cele 38 de săptămâni (sau 570 de ore) debutează a începutul lui aprilie și se termină
la finele lui martie, anul următor. Trimestrele încep în aprilie cu trimestrul de vară, apoi
în septembrie cel de toamnă și se termină la finalul trimestrului de primăvară (între
ianuarie și martie).

2. Alegerea unității de îngrijire și educație potrivite
Pentru informații suplimentare despre diferitele tipuri de unități de îngrijire și educație
consultați linkul următor
https://www.familyandchildcaretrust.org/five-steps-choosing-childcare care include o listă
cu întrebări utile de luat în considerare atunci când căutați o unitate de îngrijire și educație.
Alternativ vizitați: Căutați un prestator de servicii pentru copii: Tipuri de unități de îngrijire și
educație - Consiliul Comitatului Essex.
Puteți găsi informații despre toate unitățile de asistență, îngrijire și educație pentru copii și
modul în care puteți aplica pe site-ul web Childcare Choices. Există și informații pentru
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părinți, pe pagina web a Biroului de informații pentru familii (FIS) de pe site-ul web principal
al ECC Biroul de informații pentru familii - Consiliul Comitatului Essex
Toți prestatorii pentru copii de vârstă mică au datoria de a ajuta copiii cu nevoi educaționale
speciale și dizabilități (SEND) și vor fi în măsură să vă informeze cu privire la metodele prin
care realizează acest lucru. Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar pentru a găsi unitatea
adecvată copilului dumneavoastră la SEND puteți trimite un e-mail la
early.years@essex.gov.uk și cineva vă va ajuta la căutarea unității de îngrijire și educație.
Toți prestatorii de servicii pentru copii pot solicita drepturi gratuite dacă:
•

sunt înscriși la Ofsted ca prestator de servicii pentru copii de vârstă mică sau sunt
creșă școlară, caz în care vor fi înscriși ca parte a școlii

•

au un calificativ Ofsted Bine, Excepțional sau Necesită îmbunătățiri pentru a presta
servicii copiilor de trei și patru ani

•

au un calificativ Ofsted Bine sau Excepțional pentru a presta servicii copiilor de doi ani

•

au un contract de finanțare pentru drepturi gratuite cu Consiliul Comitatului Essex

Dacă o persoană autorizată pentru îngrijirea copiilor este parte a unei agenții, tot poate
solicita finanțarea drepturilor gratuite dacă agenția sau persoana are contract de finanțare
cu Essex.
Prestatorii de servicii pentru copii nou înscriși pot asigura drepturi gratuite înainte de prima
inspecție Ofsted. Dar dacă nu au un calificativ Bine sau Excepțional la prima inspecție Ofsted,
nu vor fi în măsură să asigure drepturi gratuite pentru copiii de doi ani.
Consiliul Comitatului Essex trebuie să verifice dacă toți prestatorii de servicii pentru copii
care solicită ore pentru drepturi gratuite:
•
•

oferă programa pentru educație timpurie (EYFS)
păstrează evidența copiilor care primesc drepturi gratuite și pun aceste informații la
dispoziția autorităților locale și Ofsted, dacă li se solicită

3. Eligibilitate
Finanțare gratuită a drepturilor copiilor de doi ani
Mii de părinți din Essex folosesc deja unități de îngrijire și educație pentru copiii lor de 2 ani.
Acestea nu doar că vă asigură timp pentru dumneavoastră, dar copilul se poate juca, învăța
și distra cu alți copii.
Puteți fi în măsură să primiți drepturile gratuite pentru copilul de doi ani dacă solicitați anumite
ajutoare sau îndepliniți criterii suplimentare.
Pentru informații suplimentare faceți clic pe următorul link https://www.gov.uk/help-withchildcare-costs/free-childcare-2-year-olds
Consiliul Comitatului Essex folosește serviciul de verificare al eligibilității din ministerul
educației (ECS) pentru a verifica dacă copiii îndeplinesc criteriile de eligibilitate pe baza
beneficiilor primite de părinți (inclusiv credit universal).
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Copiii de doi ani eligibili pot accesa drepturile gratuite în trimestrul școlar de după împlinirea
vârstei de doi ani, a se vedea mai jos:
Dacă sunt născuți între Primesc drepturile gratuite
1 aprilie – 31 august
1 septembrie după împlinirea a 2 ani
1 septembrie - 31 decembrie
1 ianuarie după împlinirea a 2 ani
1 ianuarie – 31 martie
1 aprilie după împlinirea a 2 ani
Dacă sunteți eligibil și doriți să discutați acest lucru cu cineva, puteți contacta centrul din
cadrul serviciului pentru bunăstarea copiilor și familiei din Essex aferent districtului
dumneavoastră. Pentru detalii despre centrul pentru familie faceți clic pe următorul link
https://essexfamilywellbeing.co.uk/
Pentru a vă înscrie la finanțare pentru 2 ani trebuie să aplicați online și vă trebuie:
● CNP-ul
● accesați portalul Essex Education - vă înscrieți și vă conectați folosind adresa de email și parola. Dacă accesați portalul pentru prima dată faceți clic pe Register
(Înscriere) și urmați instrucțiunile prezentate
Dacă nu aveți acces la internet sau aveți nevoie de asistență pentru a completa formularul
online, o puteți obține din următoarele locații:
• Family Hub (centrul pentru familii) - vedeți mai sus detalii despre modul în care pot fi
contactați
• e-mail Early.Years@essex.gov.uk
• consultați-vă cu prestatorul de servicii pentru copii, asistenta medicală comunitară sau
cu asistentul social
După ce ați completat formularul online și au fost trecute verificările de eligibilitate, veți primi
un număr de referință pe care-l puteți comunica apoi prestatorului de servicii pentru copii
pentru a obține cele 15 ore gratuite. Va fi necesar să prezentați prestatorului certificatul de
naștere al copilului, CNP-ul britanic sau alte dovezi, dacă sunteți eligibil pe baza unor criterii
suplimentare.
Finanțare gratuită a drepturilor copiilor de trei și patru ani - 15 ore săptămânale
universale
Toți copiii de 3 și 4 ani au dreptul să beneficieze de finanțarea trimestrială 15 ore săptămânale
universale (pe durata trimestrului), din trimestrul după care împlinesc trei ani, a se vedea mai
jos:
Dacă sunt născuți între Primesc drepturile gratuite
1 aprilie – 31 august
1 septembrie după împlinirea a 3 ani
1 septembrie - 31 decembrie
1 ianuarie după împlinirea a 3 ani
1 ianuarie – 31 martie
1 aprilie după împlinirea a 3 ani
Aceste date pot fi stabilite de ministerul educației și nu pot fi schimbate.
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Dacă copilul merge deja la un prestator de servicii pentru copii, poate solicita drepturile
gratuite așa că verificați la prestator cum poate accesa copilul dumneavoastră orele finanțate
cuvenite.
Dacă copilul nu merge la un prestator de servicii pentru copii, va fi necesar să găsiți unul care
oferă locuri cu drepturi gratuite și să vă înscrieți copilul.
Puteți căuta un prestator de servicii pentru copii în Essex făcând clic pe acest link Caută un
prestator de servicii pentru copii (essex.gov.uk)
Sau puteți contacta serviciul de informații pentru copii prin e-mail la fis@essex.gov.uk
Sau puteți vizita centrul pentru familie, puteți găsi cel mai apropiat centru prin clic pe acest
link Serviciul pentru bunăstarea copiilor și familiei din Essex sau prin asistentul social alocat.
Finanțarea gratuită cuvenită copiilor de trei și patru ani - drepturi gratuite prelungite
(EFE)
Unii copii sunt eligibili pentru EFE. Veți putea verifica eligibilitatea online Calculator beneficii
copii - GOV.UK și completa o aplicație online. Înainte de a vă înscrie la drepturile prelungite
trebuie să consultați toate opțiunile pentru a fi sigur că alegeți cel mai bun pachet pentru
dumneavoastră. Elementul aferent beneficiilor pentru copii din cadrul creditului de impozit
pentru muncă poate fi afectat, deoarece este posibil să plătiți mai puțin pentru îngrijirea și
educația copiilor.
Dacă sunteți eligibil trebuie să aplicați pentru EFE înainte de începutul trimestrului în care
doriți să înceapă finanțarea. Vă rugăm să rețineți: Dacă solicitați codul după începutul
trimestrului în care doriți să înceapă finanțarea prestatorul nu va putea să solicite drepturile
gratuite prelungite. În trimestrul respectiv veți putea obține doar cele 15 ore de drepturi
universale.
După ce ați terminat aplicația și ați deschis un cont primiți un cod de eligibilitate pe care
trebuie să-l prezentați prestatorului de servicii pentru copii, care-l va verifica pe portalul
copiilor de vârstă mică. Dacă codul trece toate verificările puteți, apoi, rezerva orele
prelungite. De asemenea, va fi necesar să prezentați certificatul de naștere al copilului.
Prima pentru elevii de vârstă mică (EYPP)
Copiii de trei și patru ani care primesc drepturile gratuite pot fi eligibili pentru EYPP. EYPP
asigură prestatorului de servicii pentru copii până la 302 £ pe an, pe care-i poate folosi pentru
asigurarea resurselor care vă vor sprijini copilul.
Pentru a putea solicita finanțarea suplimentară prestatorul de servicii pentru copii vă va
solicita să completați un formular. Puteți face acest lucru simultan cu completarea acordului
părinte-prestator, atunci când vă înscrieți.
Prestatorul va discuta cu dumneavoastră despre ce are nevoie copilul pentru a-l ajuta să
învețe. Apoi poate folosi finanțarea suplimentară pentru a primi sprijinul necesar.

4. Finanțarea unităților FEEE
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Pentru a solicita finanțarea prestatorul de servicii pentru copii va trece datele copilului într-un
formular online la orele stabilite în fiecare trimestru, ceea ce se numește numărătoare.
Adaugă în formular numărul de ore pe care le solicită pentru fiecare copil aflat în grija sa, iar
aceste informații sunt utilizate de consiliu pentru a calcula suma finanțării care îi va reveni
prestatorului în trimestrul respectiv.
Pentru 38 de săptămâni pot fi solicitate 570 de ore de drepturi gratuite într-un an financiar.
Unii prestatori permit folosirea fondurilor mai mult de 38 de săptămâni din an, ceea ce poate
fi util dacă aveți nevoie de servicii tot anul. Dacă prestatorul prelungește drepturile gratuite
mai mult de 38 de săptămâni, va solicita numărul de ore permis în fiecare trimestru. Dacă
primiți drepturile complete pe parcursul a 50 de săptămâni, prestatorul va nota pe acordul cu
părinții că solicită contravaloarea a 15 ore pe săptămână, pentru numărul de săptămâni
disponibile în fiecare trimestru, ceea ce totalizează până la 570 de ore într-un an complet.
Finanțarea FEEE se plătește dacă:
•

copilul este pe formularul de numărătoare și înscris la prestatorul de servicii pentru
copii în ziua numărătorii.

•

sau dacă copilul este inclus în numărătoare dar este bolnav sau lipsește în săptămâna
respectivă, dar va reveni la prestator când se va simți mai bine.

Dacă copilul începe după data numărătorii, se poate face o solicitare întârziată dacă nu au
mai primit finanțare pentru drepturi gratuite de la niciun alt prestator de servicii pentru copii
din Essex în timpul acelui trimestru.
Toți prestatorii de servicii pentru copii sunt plătiți la o rată orară pentru finanțarea aferentă
copiilor de 2 ani și la o altă rată orară pentru cei de 3 și 4 ani. Ratele nu sunt publicate
deoarece nu au nicio valoare monetară pentru părinți, deoarece orele finanțate trebuie să fie
gratuite la punctul de prestare.
Prestatorii mai pot încasa încă 10p, 20p sau 30p pe oră pentru copiii care locuiesc într-o zonă
cu chirii mici.
De asemenea, mai pot încasa și EYPP pentru copiii de 3 și 4 ani eligibili, ceea ce înseamnă
încă 53 de penny pentru fiecare oră de finanțare a drepturilor gratuite plătite.
Dacă copilul are necesități suplimentare, prestatorul poate solicita finanțare de includere
pentru a-l ajuta să îndeplinească necesitățile suplimentare ale copilului. Prestatorul trebuie
să solicite ajutorul unui specialist în educație sau sănătate, precum asistenta comunitară sau
partenerul de includere, pentru a dovedi că este necesară o finanțare suplimentară. Apoi
trebuie să aplice la Consiliul Comitatului Essex pentru o bursă de includere.

5. Aspecte de luat în considerație
Drepturile gratuite pot fi folosite în moduri diferite, numărul maxim de ore finanțate ce pot fi
utilizate într-o zi este de 10. Prestatorii de servicii pentru copii pot:
•

să stabilească perioada zilnică în care asigură orele de drepturi gratuite, precum 9 AM
- 12 PM
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•
•

să aibă un număr maxim de ore de drepturi gratuite ce pot fi solicitate în orice zi, cum
ar fi 6 ore.
ofere doar un loc finanțat - aceste locuri pot fi limitate așa că verificați dacă sunt
disponibile

Este important să înțelegeți că diferiți prestatori vor avea oferte de drepturi gratuite diferite,
așa că trebuie să găsiți un loc care să vă satisfacă necesitățile. Majoritatea prestatorilor de
servicii pentru copii vor oferi drepturi gratuite în același timp cu orele trimestrului școlar, dar
nu sunt obligați să facă asta, iar unii le vor oferi pe parcursul mai multor săptămâni.
Orele de drepturi gratuite, atât cele universale cât și cele prelungite, pot acoperi orele de
prânz, în care copiii sunt ajutați să învețe lucruri noi și să dezvolte aptitudini noi.
Atunci când orele de drepturi gratuite includ prânzul, poate fi o taxă pentru masă sau gustări,
dar aceasta trebuie convenită cu dumneavoastră înainte de a începe copilul. Dacă nu doriți
să plătiți această taxă, prestatorul trebuie să vă ofere posibilitatea să aduceți un meniu
ambalat sau să vă permită să luați copilul acasă la masa de prânz.
Prestatorul de servicii pentru copii poate factura numai orele și serviciile care nu fac parte din
drepturile gratuite. Verificați pentru a vedea dacă este necesar să obțineți ore suplimentare
pentru a putea accesa orele finanțate. Eventualele costuri pe care le plătiți trebuie specificate
clar în contractul părinte/prestator și trebuie să fiți de acord cu acestea înainte de începerea
procedurii copilului în locație și înainte de a semna contractul. Prestatorul nu trebuie să
atașeze nicio condiție la unicul loc finanțat, ceea ce înseamnă că puteți cumpăra ore
suplimentare, plăti pentru masa de prânz, plăti o taxă de înscriere sau pentru uniformă, pentru
a le primi.
Puteți accesa fonduri pentru mai puțin de 38 de săptămâni la unul dintre prestatorii aleși;
oferta minimă este de 33 de săptămâni.
Dacă prestatorul primește finanțare pentru mai puține săptămâni, nu vă pot taxa pentru orele
suplimentare dacă copilul are maximum 15 ore săptămânal.
Dacă alegeți un prestator care acceptă mai puțin de 38 de ore săptămânal, nu puteți folosi
restul săptămânilor nicăieri. Dacă aveți nevoie de toate cele 38 de săptămâni, cel mai bine
este să alegeți un prestator care oferă acest lucru.
Unii prestatori au ceea ce se cheamă ”ofertă extinsă”, în care finanțarea este extinsă pentru
a acoperi perioadele de vacanță. Dar trebuie să înțelegeți că numărul maxim de ore pe
trimestru pe care le puteți solicita nu se modifică. Numărul total de ore ce pot fi solicitate întrun an este de 570. Dacă prestatorul oferă finanțare peste 50 de săptămâni pe an, veți avea
mai puține ore pe mai multe săptămâni, dar numărul de ore la care aveți dreptul va rămâne
același, consultați Secțiunea 4 - Exemplu de extindere a drepturilor peste 50 de săptămâni.
Prestatorul de servicii pentru copii trebuie să completeze un formular de acord
părinte/prestator împreună cu dumneavoastră, care specifică în scris numărul de ore și zile
de drepturi gratuite pe care le primește copilul în fiecare trimestru. Nu trebuie specificat un
număr de ore mai mare decât cele la care participă copilul. Dacă nu doriți participarea
copilului la toate cele 15 sau 30 de ore, nu este obligatoriu să solicitați toate orele.
Dacă decideți să sporiți numărul de ore după ziua numărătorii, prestatorul nu va putea solicita
ore suplimentare. Aceasta înseamnă că vă va solicita dumneavoastră să plătiți orele
suplimentare până la finalul trimestrului. Este foarte important să cunoașteți toate detaliile
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și să citiți informațiile din formular, înainte de a-l semna. Trebuie să cunoașteți
eventualele costuri suplimentare, pentru ce sunt și să fiți de acord cu acestea înainte
să înceapă copilul.
Verificați dacă prestatorul va garanta orele finanțate în fiecare trimestru și că oferta nu se
schimbă în funcție de vârsta copilului sau dacă sunt necesare ore suplimentare.
Dacă transferați copilul la alt prestator în timpul trimestrului, după ce a avut loc numărătoarea,
noul prestator nu va fi în măsură să solicite finanțarea drepturilor gratuite de la Consiliul
Comitatului Essex. Așa că, s-ar putea să fie necear să plătiți taxe pentru restul trimestrului
la noul prestator.
În aceste cazuri, Consiliul Comitatului Essex poate solicita prestatorului inițial să transfere
noului prestator fondurile neutilizate în trimestru, dar acest aspect nu este parte a acordului
contractual și nu putem insista să transfere fondurile.
De asemenea, prestatorul inițial va avea o perioadă de preaviz și poate să vă taxeze dacă
nu i-ați oferit preavizul necesar cu privire la transferul copilului. Verificați acest lucru înainte
de a lua o decizie.
Orice factură primită trebuie să conțină:
•

ați primit complet gratuit cele 15 sau 30 de ore cuvenite copilului, nu trebuie să existe
nicio sumă atașată celor 15 sau 30 de ore.

•

orele și serviciile suplimentare pentru care puteți fi taxat, de ex. mese sau ore
suplimentare celor finanțate. Prestatorul trebuie să vă comunice aceste aspecte
înainte să ocupați locul, deoarece veți fi de acord cu acestea prin semnarea
formularului de acord părinte/prestator.

•

taxele pentru eventualele ore și/sau servicii suplimentare trebuie consemnate clar.

Vă rugăm să rețineți și că:
•

valoarea taxată de un prestator pentru orele suplimentare celor cuvenite gratuit sunt
chestiuni private între dumneavoastră și el. Autoritățile locale nu se pot amesteca în
activitatea privată a prestatorilor.

•

dacă copilul beneficiază doar de drepturile gratuite, nu veți avea nevoie de factură.
Dar prestatorul trebuie să vă spună că au aplicat pentru finanțare și să se asigure că
ați completat un formular de acord părinte/prestator.

Prestatorii de servicii pentru copii pot reține o garanție pentru a rezerva locul la drepturi
gratuite pentru copiii de trei și patru ani, dar nu și pentru copiii eligibili de doi ani. Garanția
poate avea valoarea maximă egală cu taxa pe o săptămână, acoperind numărul de ore pe
care doriți să-l facă copilul. Prestatorul trebuie să vă returneze garanția atunci când copilul
începe activitatea sau nu mai târziu de vacanța intertrimestrială următoare.
Prestatorul poate solicita drepturile gratuite pentru o zi în fiecare trimestru, atunci când este
disponibil fără niciun copil, pentru a putea desfășura pregătirea personalului. Trebuie să se
asigure că știți că veți pierde o zi de drepturi gratuite pe trimestru înainte de a semna
formularul de acord părinte/prestator. De asemenea, trebuie să primiți un preaviz de 6
săptămâni îîn caz de închideri planificate.
Dacă copilul participă într-o zi de sărbătoare națională, prestatorul trebuie să vă anunțe
înainte de a semna formularul de acord părinte/prestator dacă nu lucrează de sărbătorile
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naționale. Copilul nu va beneficia integral de dreptul său atunci când există sărbători
naționale în săptămânile finanțate.
Prestatorul va continua să primească finanțarea dacă un copil lipsește o perioadă scurtă,
dacă sunteți în concediu sau dacă copilul este bolnav în timpul trimestrului.
Finanțarea pentru copiii de trei și patru ani poate fi folosită la doi sau mai mulți prestatori dacă
vă sunt îndeplinite condițiile. Dar nu puteți merge la mai mult de doi prestatori într-o singură
zi. Unii prestatori vor avea o politică de prestator unic, care prevede că toate drepturile trebuie
derulate prin ei și nu permit finanțare divizată.
Dacă divizați finanțarea va trebui să specificați acest lucru în formularul de acord
părinte/prestator pe care-l semnați la începutul fiecărui trimestru, specificând numărul de ore
solicitate de la fiecare prestator. În total nu puteți solicita mai multe ore decât aveți dreptul.
Prestatorul de servicii pentru copii ne specifică detaliile orelor în care copilul dumneavoastră
este la el, iar noi verificăm pentru a bloca solicitările suplimentare. Dacă faceți solicitări
suplimentare va fi necesar să plătiți orele la care nu aveți dreptul gratuit.
Dacă copilul primește dreptul gratuit pentru doi ani, poate primi finanțarea pentru copiii de 2
ani doar la un prestator pentru copii de vârstă mică.
Nu puteți împărți finanțarea între un prestator și o clasă pregătitoare dintr-o școală. Aceasta
deoarece atunci când copilul merge la clasa pregătitoare, toată finanțarea pentru educația
sa este plătită în bugetul școlii, iar prestatorul nu va fi în măsură să o solicite.
Dacă copilul trebuie să înceapă cursurile într-o clasă pregătitoare nu veți avea dreptul la ore
gratuite pentru zilele sau săptămânile de la începutul trimestrului din toamnă înainte de
începerea lor efectivă.
Școlile nu au voie să spună că copilul este obligat să meargă la creșa lor dacă doriți un loc

pentru el în școală. Dacă vi se spune așa ceva, am aprecia dacă ne-ați comunica, pentru a
putea lua măsuri.

Dacă prestatorul trebuie să-și întrerupă activitatea în trimestru și trebuie să căutați altul, vă
rugăm să contactați serviciul de informații pentru familii, prin e-mail la fis@essex.gov.uk.
După ce ați găsit alt prestator, acesta ar putea emite o solicitare întârziată pentru dreptul
gratuit al copilului pe restul trimestrului.
Dacă vă mutați în essex din altă zonă cu alte autorități locale, în timpul trimestrului, vom
permite unui prestator e servicii pentru copii să solicite beneficiile pentru orice copil care nu
primește încă drepturile gratuite în Essex. Prestatorul va putea să formuleze o ”solicitare
întârziată” pentru drepturile care rămân în trimestrul respectiv.
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