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Rezumat  

Comunicarea prezintă măsuri concrete de îmbunătățire a condițiilor de muncă în ceea ce privește lucrul 

pe platforme, în vederea valorificării beneficiilor transformării digitale și protejării economiei de piață 

europeană. De asemenea, UE dorește să contribuie la viitoarele standarde mondiale pentru lucrul de înaltă 

calitate pe platforme, care funcționează transfrontalier și justifică o abordare de reglementare 

transfrontalieră.   

 

Cuvinte-cheie:  date personale; persoană care desfășoară activități independente; protejarea datelor; 

acord comun; salariat; negociere colectivă; condiții de lucru; politica de concurență a UE; lucrător 

platforma online; digitizare 
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http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_761_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home/highlights
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1. CONTEXT 

În urma angajamentului asumat de președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, Comisia propune un set 

de măsuri care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 

lucrul pe platforme și a subliniat că „transformarea digitală aduce cu 

ea schimbări rapide, care ne afectează piețele forței de muncă”. 

În programul de lucru al Comisiei pentru 2021 a fost anunțată o 

inițiativă legislativă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă 

pentru lucrul pe platforme pentru sfârșitul anului 2021, în urma unei 

consultări în două etape a partenerilor sociali, această propunere fiind 

una dintre inițiativele-cheie ale Planului de acțiune privind Pilonul 

european al drepturilor sociale. 

Comisia a efectuat prima etapă a consultării între 24 februarie și 7 

aprilie 2021, iar a doua etapă a fost lansată la 15 iunie și s-a încheiat 

la 15 septembrie 2021. 

  

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

2.1. Obiectivul general 

Obiectivul general al acestei comunicări este dezvoltarea creșterii durabile a platformelor digitale de 

muncă din UE, prin abordarea și măsurile la nivelul UE în materie de lucru pe platforme, care sunt 

completate de acțiuni pe care autoritățile naționale, partenerii sociali și alți actori relevanți ar trebui să le 

întreprindă la nivelul lor. Comunicarea urmărește, de asemenea, să pună bazele activității privind 

viitoarele standarde globale pentru lucrul de înaltă calitate pe platforme. 

În conformitate cu 
articolul 154 alineatul (2) din 
TFUE, Comisia a efectuat o 
consultare în două etape a 
partenerilor sociali europeni 
și a organizat schimburi cu 
numeroase părți relevante 
pentru a contribui la această 
inițiativă legislativă. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6605
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6605
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_690_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_686
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2944
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF
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2.2. Prezentarea propriu-zisă  

La 9 decembrie, Comisia Europeană a propus un set 

de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de 

muncă în ceea ce privește lucrul pe platforme și 

pentru sprijinirea creșterii durabile a platformelor 

digitale de muncă din UE. 

Noile norme vor garanta că persoanele care 

lucrează prin intermediul platformelor digitale de 

muncă se pot bucura de drepturile în materie de 

muncă și de beneficiile sociale care le revin și vor 

beneficia, de asemenea, de protecție suplimentară în 

ceea ce privește utilizarea gestionării algoritmice (și 

anume, sisteme automatizate care sprijină sau 

înlocuiesc funcțiile manageriale la locul de muncă). Un set comun de norme ale UE va oferi o securitate 

juridică sporită, permițându-le astfel platformelor digitale de muncă să beneficieze pe deplin de 

potențialul economic al pieței unice și de condiții de concurență echitabile. 

 

În cadrul acestui set, Comisia prezintă: 

 o propunere de directivă privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrul pe platforme; 

 un proiect de orientări privind aplicarea legislației UE în domeniul concurenței în cazul 

contractelor colective de muncă în ceea ce privește condițiile de muncă ale persoanelor care desfășoară 

o activitate independentă individuală, care vizează persoanele care lucrează prin intermediul platformelor 

digitale de muncă; 

 solicitări de noi măsuri adresate autorităților naționale, partenerilor sociali și tuturor 

părților interesate relevante pentru a obține condiții de muncă mai bune pentru cei care lucrează prin 

intermediul platformelor digitale de muncă. 

 

Directiva propusă instituie măsuri pentru a aborda riscul de clasificare greșită a statutului 

profesional în contextul lucrului pe platforme și abordează provocările legate de gestionarea 

algoritmică în contextul lucrului pe platforme, precum și provocările legate de transparență și 

trasabilitate. 

 

Totodată, printre principalele elemente propuse de directivă se află: 

 o listă de criterii pentru a stabili dacă o platformă digitală de muncă exercită un control asupra 

unei persoane și, prin urmare, dacă persoana ar trebui să fie considerată lucrător; 

 statele membre să se asigure că prezumția statutului profesional este efectivă și poate fi pusă 

în aplicare, dar și contestată; 

 stabilirea unui nou set de drepturi pentru persoanele care fac obiectul gestionării 

algoritmice în cadrul lucrului pe platforme; 

 solicitarea platformelor digitale de muncă să declare munca în țara în care își desfășoară 

activitatea și să furnizeze autorităților naționale informații privind persoanele care lucrează prin 

intermediul lor și termenii și condițiile care li se aplică acestora.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_762_RO_ACT_part1_v2.pdf
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Proiectul de orientări urmărește să asigure faptul că legislația în materie de concurență nu 

împiedică negocierile colective privind remunerarea și alte aspecte ale condițiilor de muncă ale 

persoanelor care desfășoară o activitate independentă individuală aflate întro poziție vulnerabilă. 

 

Pentru a completa măsurile propuse prin directivă, Comisia invită statele membre: 

 să ofere consiliere și îndrumare persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor 

digitale de muncă cu privire la obligațiile fiscale, de securitate socială și/sau în materie de drept al 

muncii aferente activității lor pe platformă;  

 să creeze canale de informare specifice, cum ar fi site-uri web de informare și linii telefonice 

de urgență, pentru a oferi astfel de consiliere;  

 să asigure o mai mare transparență pentru platformele digitale de muncă active pe teritoriul 

lor cu privire la normele naționale care reglementează clasificarea statutului profesional;  

 să faciliteze dezvoltarea platformelor digitale de muncă mici și mijlocii, de exemplu prin 

furnizarea de modele de acces, inclusiv de informații relevante și suficient de cuprinzătoare cu privire la 

cadrul juridic aplicabil. 

 

Totodată, Comisia solicită:  

 statelor membre să sprijine partenerii sociali în stabilirea de contacte și reprezentarea 

persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor digitale de muncă, în conformitate cu 

practicile și tradițiile naționale și cu autonomia partenerilor sociali;  

 platformelor digitale de muncă să promoveze dialogul social, prin sprijinirea activă a reprezentării 

colective a persoanelor care lucrează prin intermediul lor. 

 

De asemenea, Comisia invită platformele digitale de muncă:  

 să faciliteze exercitarea dreptului la portabilitatea datelor în temeiul RGPD prin asigurarea 

posibilităților tehnice pentru o astfel de portabilitate și extinderea posibilității de transmitere/portare 

a datelor la datele privind reputația. Acest lucru ar putea fi realizat printr-un cod de conduită condus de 

industrie.  

 să coopereze între sectoare și să dezvolte formate și soluții comune bazate pe tehnologia 

informației pentru a îmbunătăți în continuare transparența și trasabilitatea lucrului pe platforme, de 

exemplu în cadrul codului de conduită propus. 

 

În plus, Comisia:  

 va sprijini schimbul de bune practici în contextul programului său de învățare reciprocă, precum 

și activitățile Autorității Europene a Muncii în cadrul mandatului său;  

 va sprijini în continuare statele membre în ceea ce privește aplicarea normelor de coordonare a 

securității sociale și orientările cu privire la acestea, atunci când este necesar;  



6 
 

 prin intermediul programelor UE (cum ar fi Orizont Europa), va continua să investească în 

activitățile de cercetare care pot identifica forme de muncă inovatoare și de înaltă calitate și va 

examina riscurile și oportunitățile pentru persoanele care lucrează prin intermediul platformelor digitale 

de muncă și al întreprinderilor deopotrivă. 

 

Pentru a valorifica la maximum acest nou cadru privind lucrul pe platforme, Comisia invită statele 

membre:  

 să ofere sprijin pentru asigurarea respectării legislației – cum ar fi orientări sau cursuri de formare 

specifice pentru inspectorate cu privire la provocările generate de gestionarea algoritmică;  

  să mențină norme privind coordonarea în materie de securitate socială; 

 să îmbunătățească colectarea datelor privind lucrul pe platforme și să dezvolte canale bilaterale 

pentru schimbul de date relevante cu alte state membre. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE  

3.1. Consiliul Uniunii Europene 

 9 iunie 2020 - Concluziile privind viitorul digital al Europei abordează o gamă largă de aspecte 

legate de punerea în aplicare a strategiei digitale a UE. Acestea vizează și impactul transformării digitale 

asupra combaterii pandemiei, precum și rolul său esențial în redresarea în urma crizei provocate de 

COVID-19. 

 3 decembrie 2020 - În cadrul reuniunii miniștrilor responsabili cu ocuparea forței de muncă și 

politica socială, a existat un schimb de opinii cu privire la modalitățile de a asigura îmbunătățirea 

condițiilor de muncă și a protecției sociale a lucrătorilor pe platforme online. Dezbaterile au vizat măsuri, 

inclusiv propuneri legislative, menite să abordeze unele probleme specifice legate de lucrul pe platforme 

online, cum ar fi condițiile de muncă netransparente și imprevizibile, riscurile mai mari pentru sănătate 

și siguranță și accesul inadecvat la protecție socială. 

 

3.2. Parlamentul European 

 15 decembrie 2020 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale), prin care au 

fost introduse mai multe modificări în mai multe domenii precum tehnicile de direcționare sau de 

amplificare care implică date cu caracter personal ale minorilor în scopul afișării publicității vor fi 

interzise, platformelor online să li se interzică să utilizeze tehnici de înșelare sau de incitare pentru a 

influența comportamentul utilizatorilor prin elemente de design manipulator și mai multe opțiuni în 

domeniul ierarhizării bazate pe algoritmi. 

 21 ianuarie 2021 - Rezoluția conținând recomandări adresate Comisiei privind dreptul de a se 

deconecta, subliniază că munca de la distanță a contribuit la protejarea anumitor locuri de muncă și 

întreprinderi în timpul crizei COVID-19, dar reiterează faptul că, din cauza combinației dintre programul 

de lucru prelungit și cererile mai mari, munca la distanță poate prezenta și riscuri mai mari pentru 

lucrători, cu impact negativ asupra calității timpului lor de lucru și a echilibrului dintre viața profesională 

și cea privată, precum și asupra sănătății lor fizice și mintale și faptul că apar dificultăți deosebite atunci 

când munca nu este legată de un anumit loc de muncă. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/06/09/shaping-europe-s-digital-future-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2020/12/03/
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_RO.html


7 
 

 16 septembrie 2021 - Rezoluția Parlamentului European referitoare la „condiții de muncă 

echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online – noi forme de angajare legate 

de dezvoltarea digitală” constată că actualul cadru european este nesatisfăcător și regretă că instrumentele 

juridice ale UE nu sunt aplicate în cazul multor lucrători pe platforme online și subliniază că legislația 

din statele membre și de la nivel european este departe de a ține pasul cu viteza cu care evoluează 

transformarea digitală, făcând ca noile forme de muncă să rămână nereglementate, cu impact direct 

asupra drepturilor lucrătorilor și funcționării platformelor online. 

 

3.3. Comitetul Economic și Social European 

 18 decembrie 2020 - Avizul privind “Munca decentă în economia platformelor” are scopul de a 

trasa cadrul general necesar, într-o perspectivă globală, pentru ca munca în economia platformelor să 

devină o muncă decentă și recomandă ca activitatea platformelor să fie abordată și soluționată în lumina 

obiectivelor de dezvoltare durabilă, a Agendei digitale și a Pilonului european al drepturilor sociale. 

Totodată, prin acest aviz se recomandă să se elaboreze orientări care să contribuie la clarificarea statutului 

muncii pe platforme, în ce privește chestiunile sociale și că, în economia platformelor, trebuie să se 

garanteze că toți lucrătorii au acces la un ansamblu de drepturi și la protecție, indiferent de statutul 

profesional sau de tipul de contract, garantându-se că avantajul concurențial al anumitor operatori nu 

poate fi obținut prin nerespectarea obligațiilor și a responsabilităților. 

 

3.4. Comitetul European al Regiunilor 

 05 decembrie 2019 - Avizul privind “Munca pe platformele digitale – provocări la nivel local și 

regional în materie de reglementare” evidențiază creșterea volumului de muncă pe platformele digitale 

poate fi explicată prin faptul că oferă o serie de avantaje atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, în 

contextul nevoii de flexibilitate a pieței forței de muncă și că extinderea rapidă a muncii pe platformele 

digitale din ultimii ani a ridicat o serie de probleme legate de funcționarea și beneficiile reorganizării 

muncii, impuse de utilizarea acestor platforme și de riscurile asociate. De asemenea, este solicitat faptul 

ca dispozițiile fundamentale privind munca și protecția socială să se aplice și economiei platformelor și 

lucrătorilor care le utilizează, subliniind necesitatea ca impactul social al pieței unice digitale să facă 

obiectul unei abordări la nivel european, fiind necesar un cadru cuprinzător pentru a asigura protecția 

socială și drepturile sociale ale tuturor lucrătorilor. 

 

3.5. Curtea de Conturi Europeană 

  Raportul special nr. 19/2020: “Digitalizarea industriei europene: o inițiativă ambițioasă, al cărei 

succes depinde de angajamentul de durată al UE, al statelor membre și al întreprinderilor” a constatat că 

strategia Comisiei de sprijinire a digitalizării industriei europene era bine fundamentată și beneficia de 

susținerea statelor membre, dar că aceasta a avut o influență limitată asupra strategiilor majorității statelor 

membre vizitate de Curte și nu conținea informații cu privire la efectele preconizate, iar Comisia a 

desfășurat mai multe activități menite să sprijine crearea și funcționarea centrelor de inovare digitală în 

statele membre, cu toate că aceste centre nu au beneficiat însă decât de un sprijin limitat din partea 

majorității statelor membre vizitate de Curte. 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0385_RO.html
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/fair-work-platform-economy-exploratory-opinion-request-german-presidency
https://cor.europa.eu/ro/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2655-2019
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/digitising-eu-industry-19-2020/ro/
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4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 316 din 30 aprilie 2014, stabilește regimul juridic al semnăturii electronice și al 

înscrisurilor în formă electronică, precum și condițiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor 

electronice. 

 Legea nr. 81 din 30 martie 2018 privind reglementarea activității de telemuncă, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 02 aprilie 2018, reglementează modalitatea de 

desfășurare a activității de către salariat în regim de telemuncă și se aplică în domeniile de activitate în 

care este posibilă desfășurarea activității în regim de telemuncă.  

 Ordonanță de Urgență nr. 36 din 5 mai 2021 privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul 

relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 06 mai 2021, aduce noutăți si pe parte de telemuncă, astfel că 

prin această ordonanță se fac completări și la Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de 

telemuncă, dar și la Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă. Prin această ordonanță, 

se prevede pe parte de telemuncă ca angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului în 

principal prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și că are obligația să asigure condiții 

pentru ca telesalariatul să primească o instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, în special 

sub formă de informații și instrucțiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare. 

Totodată, mai sunt prevăzute ca telesalariatul are obligația să respecte și să asigure confidențialitatea 

informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității de telemuncă și că dovada 

instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă poate fi realizată în format electronic sau pe suport 

hârtie, funcție de cum se va prevede în regulamentul intern. 

 

5. Alte resurse utile  

 Studiu în sprijinul evaluării impactului unei inițiative a UE privind îmbunătățirea condițiilor de 

muncă pe platformele online; 

 Raportul Parlamentului European referitor la „condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție 

socială pentru lucrătorii pe platforme online – noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală”; 

 Agenda pentru competențe în Europa; 

 Studiu privind “Platformele digitale de muncă în UE: cartografiere și modele de afaceri”; 

 Jurisprudența privind clasificarea lucrătorilor pe platforme: Analiză comparativă transeuropeană 

și concluzii provizorii 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8428&furtherPubs=yes
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0385_RO.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8399&furtherPubs=yes
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3839603

