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1. CONTEXT 

Flexibilizarea accentuată a pieţei muncii a condus, pe de o parte, la noi forme de angajare 

(contracte atipice – contracte permanente de muncă cu fracțiune de normă, contracte temporare 

cu fracțiune de normă și cu normă întreagă) iar, pe de altă parte, a condus şi la adaptarea 

raporturilor de muncă, în sensul unor practici neclare, injuste, ceea ce determină dificultăţi în 

respectarea drepturilor respectivilor angajaţi
1
, la concurenţă bazată pe subminarea standardelor 

sociale. 

Actuala propunere de directivă referitoare la transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă 

la nivelul UE urmăreşte implementarea a două dintre principiile fundamentale pe care se bazează 

Pilonul european al drepturilor sociale: principiul 5 - Locuri de muncă sigure și adaptabile
2
 şi 

principiul 7 - Informații despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere
3
. 

                                                 
1 Între 4 și 6 milioane de lucrători au contracte de muncă intermitentă și la cerere, mulți neștiind când și pentru cât 

timp vor avea de lucru. Un număr de până la 1 milion de lucrători fac obiectul unei clauze de exclusivitate, care îi 

împiedică să lucreze pentru un alt angajator. Doar un sfert dintre lucrătorii temporari reușesc să facă trecerea la un 

post permanent, iar rata de angajare involuntară cu fracțiune de normă atinsese circa 28 % până în 2016. 
2 Principiul 5 prevede că, indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii au dreptul la un tratament 

corect și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, accesul la protecția socială și formarea profesională, că 

raporturile de muncă ce au ca rezultat condiții de muncă precare trebuie prevenite, inclusiv prin interzicerea utilizării 

abuzive a contractelor atipice, că orice perioadă de probă ar trebui să aibă o durată rezonabilă și că trebuie încurajată 

trecerea la forme de muncă pe durată nedeterminată. 
3 Principiul 7 prevede că lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris la încadrarea în muncă în legătură cu 

drepturile și obligațiile lor care decurg din raportul de muncă, inclusiv orice perioadă de probă, și că au dreptul de 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=551
http://eur-lex.europa.eu/content/news/social_package.html?locale=ro
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Propunerea răspunde și Rezoluţiei Parlamentului European din 4 iulie 2017, cu privire la 

condiţiile de muncă precare, prin care Comisia este invitată să revizuiască Directiva 91/533/CEE, 

în funcţie de noile forme de muncă. 

Documentul are la bază evaluarea REFIT a Directivei 91/533/CEE
4
 și o consultare publică cu 

privire la Pilonul european al drepturilor sociale
5
. 

Propunerea este completată de Propunerea Comisiei de Recomandare privind accesul la protecție 

socială pentru lucrători și persoanele care desfășoară o activitate independentă, publicată la 13 

martie 2018.  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Obiectiv  

Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi 

previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană are ca principal obiectiv promovarea 

tipurilor de angajare sigură şi previzibilă, care să garanteze capacitatea de adaptare a pieţei 

muncii şi să conducă la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de trai. 

Analiza de impact 

Prin combinarea a patru tipuri de măsuri preconizate, se urmăreşte obţinerea următoarelor 

rezultate: 

 cel puțin 2-3 milioane de lucrători cu contracte atipice vor intra în domeniul de aplicare al 

directivei ; 

 8-16 milioane de lucrători vor începe o nouă activitate profesională cu informații clare 

privind drepturile și obligațiile; 

 sporirea previzibilității pentru circa 4-7 milioane de lucrători ar trebui să le 

îmbunătățească acestora atât echilibrul dintre viața profesională și cea privată, cât și 

sănătatea; 

 aproximativ 14 milioane de lucrători ar putea solicita o nouă formă de muncă. 

 

Conţinut 

Propunerea extinde câmpul de aplicare al Directivei la forme de muncă care, în mod obişnuit, 

sunt excluse, respectiv munca de la domiciliu, contractele permanente cu fracţiune de normă, 

contractele temporare cu fracţiune de normă, dar şi la cele mai flexibile și atipice forme de 

muncă, precum contractele “zero ore”
6
, munca ocazională

7
, munca la domiciliu, munca pe bază 

de voucher sau munca prin intermediul platformelor digitale.  

                                                                                                                                                             
acces la mecanisme eficace și imparțiale de soluționare a litigiilor, iar în caz de concediere nejustificată au dreptul la 

reparații, inclusiv la o compensație adecvată 
4 SWD(2017) 205 final, 26.4.2017 
5 SWD(2017)206 „Report of the public consultation Accompanying the document Establishing a European Pillar of 

Social Rights” 
6 Este cazul, de exemplu, al unor angajaţi ai supermarketurilor, care nu sunt chemaţi decât în situaţiile în care este 

vorba despre un volum foarte mare de muncă. 
7 Munca ocazională nu este formal definită la nivelul UE. Eurofound o defineşte ca fiind “formă de muncă în care 

angajarea nu este stabilă şi continuă, iar angajatorul nu este obligat să ofere angajatului o muncă regulată, ci îl poate 

solicita doar când este nevoie”. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:31991L0533
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=202
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=202
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=202
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19158&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19158&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:0797:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:0797:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0479
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Chiar dacă multe dintre noile forme de muncă sunt favorabile atât angajaţilor, cât şi angajatorilor 

şi susţin inovarea pe piaţa muncii, unele dintre ele constituie surse de preocupare în ceea ce 

priveşte condiţiile de muncă, cât şi în concurenţa pe piaţa muncii (de exemplu în cazul muncii 

ocazionale). 

Propunerea actuală prevede posibilitatea ca statele membre să nu aplice dispozițiile directivei în 

cazul unui raport de muncă cu o durată totală mai mică sau egală cu 8 ore într-o perioadă de 

referință de o lună. 

Comisia propune ca toți lucrătorii din UE să aibă dreptul: 

 de a beneficia de informații mai complete cu privire la aspectele esențiale ale muncii, pe 

care lucrătorii vor trebui să le primească în scris, cel târziu în prima zi a raportului de 

muncă (și nu în termen de două luni de la încadrarea în muncă); 

 de a efectua o perioadă de probă cu o durată limitată, la începutul raportului de muncă; 

 de a practica o activitate profesională suplimentară, interzicându-se clauzele de 

exclusivitate și limitându-se clauzele de incompatibilitate; 

 de a fi informați cu suficient timp înainte când anume li se solicită să lucreze, în cazul 

lucrătorilor cu un program de lucru foarte variabil, stabilit de angajator - astfel cum este 

situația muncii la cerere; 

 de a primi un răspuns în scris la o cerere de transfer către o formă de muncă mai sigură; 

 de a beneficia de formarea obligatorie fără niciun cost, pe care angajatorul trebuie să le-o 

asigure, 

 lucrătorii detașați sau trimiși în străinătate ar trebui să primească informații suplimentare 

specifice situației lor. 

Propunerea are un larg domeniu de aplicare personal. Scopul său este de a garanta că aceste 

drepturi acoperă toți lucrătorii din toate formele de muncă. Aceasta include, de asemenea, 

dispoziții specifice privind aplicarea, pentru a garanta că lucrătorii beneficiază efectiv de aceste 

drepturi la locul de muncă. 

Statele membre ar trebui să prevadă sancțiuni eficace, proporționate și disuasive pentru 

încălcarea obligațiilor care decurg din prezenta propunere de directivă. 

 

3. POZITII ALE ALTOR  INSTITUTII/ PARTENERILOR SOCIALI 

Poziţia sindicatelor europene 

Sindicatele europene consideră binevenită clarificarea scopului directivei, mai ales în ceea ce 

priveşte eliminarea excluderilor din domeniul de aplicare personal şi includerea unor criterii care 

să ajute la identificarea existenţei unei relaţii de muncă.  

În ceea ce priveşte pachetul referitor la informaţii, sindicatele sunt de acord cu lista sugerată şi 

susţin completarea acesteia ori de câte ori este nevoie. Ele cer, de asemenea, includerea 

posibilităţii de a interzice orice contract care nu garantează lucrătorilor un salariu orar minim, ca 

şi dreptul la remunerare adecvată. 

Federaţia sindicatelor europene susţine introducerea unor informaţii mult mai detaliate cu privire 

la regimul timpului de lucru (perioade de odihnă, durata pauzelor), elementele remuneraţiei 

(bonusuri, ore suplimentare, remunerare în caz de boală), identitatea subcontractanţilor, obligaţia 

de a asigura accesul la documentele privind informarea lucrătorilor temporari, informaţii privind 

https://www.etuc.org/fr/presse/directive-sur-des-conditions-de-travail-plus-transparentes-et-plus-pr%C3%A9visibles-un-premier-pas#.Wqew5NR95kg
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egalitatea salariilor şi contribuţiilor sociale pentru persoanele care lucrează în străinătate, 

informarea lucrătorilor detaşaţi cu privire la drepturile lor, elemente specifice referitoare la 

stagiari, cursanţi, ucenici. 

Poziţia angajatorilor europeni 

Angajatorii se opun extinderii scopului aplicării directivei şi introducerii definiţiei de lucrător, nu 

sprijină modificarea pachetului de informaţii şi nici modificările la nivelul UE în ceea ce priveşte 

sistemul de sancţiuni şi recurs. De asemenea, consideră că este vorba despre chestiuni care intră 

în competenţa naţională, categoriile de lucrători care se încadrează în domeniul de aplicare al 

directivei ar fi neclare, mai ales în privinţa contractelor cu ore zero.  

Reprezentanţii CEEp (European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services 

and Services of general interest) se declară dezamăgiţi de decizia Comisiei Europene de a 

deschide un dialog social pe această temă cu toate părţile implicate.  

Uniunea artizanilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii consideră că propunerea CE va creşte 

sarcina administrativă a IMM-urilor, va reduce flexibilitatea și, în cele din urmă, va pune în 

pericol dezvoltarea de noi locuri de muncă. 

 

4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

La nivel național MMJS a lansat procesul de consultare a instituțiilor care ar trebui să participe la 

fundamentarea poziției naționale, respectiv Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 

Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social. În 

funcție de punctele de vedere formulate este posibilă cooptarea și a altor instituții în cadrul 

grupului de lucru. 

În prezent, propunerea de directivă este în curs de evaluare. 

5. LINK-URI către documentele consultate: 

 Directiva Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligația angajatorului de a informa 

lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă 91/533/CEE - 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:31991L0533  

 Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa şi 

previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană  -  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:0797:FIN 

 Document de lucru al serviciilor Comisiei rezumatul evaluării impactului care însoţeşte 

documentul Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană - http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017SC0479 

 Consultarea publică cu privire la Pilonul european al drepturilor sociale - http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:31991L0533  

 Pilonul european al drepturilor sociale - http://eur-

lex.europa.eu/content/news/social_package.html?locale=ro 

 Poziţia sindicatelor europene cu privire la Propunerea de Directivă - 

https://www.etuc.org/fr/presse/directive-sur-des-conditions-de-travail-plus-transparentes-et-

plus-pr%C3%A9visibles-un-premier-pas#.Wq-KT9R95kh 

http://pr.euractiv.com/pr/commission-proposal-more-transparent-and-predictable-working-conditions-missed-opportunity-social
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_position_on_transparent_and_predictable_working_conditions.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:31991L0533
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:0797:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017SC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017SC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:31991L0533
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:31991L0533
http://eur-lex.europa.eu/content/news/social_package.html?locale=ro
http://eur-lex.europa.eu/content/news/social_package.html?locale=ro
https://www.etuc.org/fr/presse/directive-sur-des-conditions-de-travail-plus-transparentes-et-plus-pr%C3%A9visibles-un-premier-pas#.Wq-KT9R95kh
https://www.etuc.org/fr/presse/directive-sur-des-conditions-de-travail-plus-transparentes-et-plus-pr%C3%A9visibles-un-premier-pas#.Wq-KT9R95kh
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 Poziţia CEEP cu privire la Propunerea de Directivă - http://pr.euractiv.com/pr/commission-

proposal-more-transparent-and-predictable-working-conditions-missed-opportunity-social 

 Poziţia Uniunii artizanilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii cu privire la Propunerea de 

Directivă 

http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_position_on_transparent_and_predictable_work

ing_conditions.pdf 
 

 

 

 

 

 

Dana Honciuc 

19 martie 2018 

 

 

http://pr.euractiv.com/pr/commission-proposal-more-transparent-and-predictable-working-conditions-missed-opportunity-social
http://pr.euractiv.com/pr/commission-proposal-more-transparent-and-predictable-working-conditions-missed-opportunity-social
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_position_on_transparent_and_predictable_working_conditions.pdf
http://www.ueapme.com/IMG/pdf/UEAPME_position_on_transparent_and_predictable_working_conditions.pdf

