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1. CONTEXT 

 Evoluțiile multiple declanșate de avansul tehnologic, globalizare, schimbări demografice 

au avut ca rezultat o dublă reacție: cea a pieței muncii, care se diversifică și se transformă într-un 

ritm foarte alert și cea a legislației aferente, atât la nivel european, cât și la nivelul structurilor 

sociale ale statelor membre. Sistemele de protecție socială acoperă încă, majoritar, situațiile 

standard, respectiv angajații cu normă întreagă, cu contracte pe perioadă nedeterminată. Dar 

ritmul economic impune o rearanjare a formelor de muncă, astfel încât contractele atipice încep 

să câștige teren. Lucrătorii cărora le sunt aplicabile nu sunt încă suficient protejați de sistemele 

sociale tradiționale. Instabilitatea financiară a lucrătorilor înseamnă instabilitate a sistemului 

social în ansamblul lui, iar aceasta se repercutează în mod negativ asupra ansamblului economic 

național şi european. 

 Prin urmare, Comisia Europeană, stimulată de creșterea economică susținută, a perceput 

potențialul pericol al menţinerii unei legislaţii sociale neadaptate și a acționat în consecință, 

punând la dispoziția statelor membre un instrument bine închegat și pe viitor parte a Semestrului 

european – Pilonul european al drepturilor sociale.  

 Odată cu prezentarea structurii acestui pilon, Comisia a prezentat și o serie de inițiative 

legislative și nelegislative care îl însoțesc: cele referitoare la echilibrul dintre viața profesională 

și cea personală a părinților și a persoanelor cu responsabilități de îngrijire, informațiile pentru 

lucrători, accesul la protecția socială, timpul de lucru. 

 Recomandarea privind accesul la protecție socială pentru lucrători și persoanele care 

desfășoară activități independente constituie, deci, transpunerea principiilor Pilonului și o urmare 

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

previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană, care nu definește foarte clar statutul 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=556
https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-european-pillar-social-rights_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1523860828964&uri=CELEX:52018DC0132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1523860828964&uri=CELEX:52018DC0132
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
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lucrătorilor independenți. Propunerea de recomandare prezentă clarifică această situație, în 

sensul că aceştia vor putea beneficia de prestațiile de asigurări sociale în calitate de salariați. 

 Recomandarea este parte a unui pachet care conține și propunerea pentru înființarea unei 

Autorități Europene a Muncii şi o comunicare referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a 

Pilonului european al drepturilor sociale. Comisia mai publică și un document de lucru în care 

recapitulează cadrul juridic pentru fiecare dintre principiile Pilonului european al drepturilor 

sociale, ținând seama în mod adecvat de competențele respective ale UE și ale statelor membre, 

inclusiv de rolul partenerilor sociali și de acțiunile recente ale UE în fiecare domeniu. 

 Pachetul încearcă să stabilească un echilibru între principiile pieței interne și promovarea 

drepturilor sociale la nivelul Uniunii Europene. Dincolo de adoptarea acestui pachet, însă, 

condițiile sine qua non ale implementării lui viabile sunt finanțarea în interiorul Cadrului 

financiar multianual și un angajament ferm la nivel național. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Obiectivul general este sprijinirea tuturor lucrătorilor independenți și a lucrătorilor cu 

contracte de muncă atipice
1
 care nu sunt protejați suficient prin sistemele de protecție socială în 

situații de șomaj, boală, maternitate sau paternitate, accidente la locul de muncă și boli 

profesionale, invaliditate și limită de vârstă.  

 Concret, propunerea de recomandare se adresează decidenților politici de la nivel național 

pentru: 

 a permite tuturor lucrătorilor salariați sau persoanelor care desfășoară o activitate 

independentă să adere la sistemele de protecție socială corespunzătoare (anulând discrepanțele în 

materie de acoperire oficială); 

 a lua măsuri care să permită tuturor lucrătorilor salariați și persoanelor care desfășoară o 

activitate independentă să acumuleze și să beneficieze de drepturile care li se cuvin ca membri ai 

unui sistem (acoperire efectivă adecvată) și să faciliteze transferabilitatea între sisteme a 

drepturilor la protecție socială;  

 a mari transparența în ceea ce privește sistemele de protecție socială și drepturile aferente. 

 Propunerea de recomandare răspunde necesității de a acționa la nivelul UE, ținând cont 

de lipsa unui consens politic în acest stadiu, în direcția realizării de reforme, de divergențele 

legate de utilizarea celor mai bune instrumente sau de direcția în care ar trebui să se îndrepte 

reformele.   

 Inițiativa se va aplica lucrătorilor și persoanelor care desfășoară o activitate 

independentă, inclusiv persoanelor care tranzitează între cele două statute sau care dețin ambele 

statute, precum și persoanelor a căror activitate este întreruptă din cauza apariției unuia dintre 

riscurile acoperite de protecția socială. Întreprinderile care lucrează cu persoane care desfășoară 

o activitate independentă vor fi afectate într-o mai mică măsură. 

 Propunerea vizează statutul profesional în mai mare măsură decât cetățenia sau rezidența 

și se referă, concret, la: prestațiile de șomaj, prestațiile de boală și de asistență medicală, 

prestațiile de maternitate și de paternitate asimilate, prestațiile de invaliditate, prestațiile pentru 

limită de vârstă, inclusiv pensii, prestațiile în cazul unor accidente de muncă și boli profesionale. 

                                                 
1  Munca ocazională (contractele de muncă de zero ore, cum sunt de pildă lucrătorii care aranjează produsele pe 

rafturi în magazine și la care se apelează doar atunci când volumul de lucru este foarte mare), munca prin agent de 

muncă temporară (posturile în regim de interimat) sau lucrul pe platforme online (adică persoane care lucrează 

pentru platforme digitale, fără să aibă un loc de muncă fix). 

https://ec.europa.eu/romania/news/20180313_noi_propuneri_concretizare_pilon_european_drepturi_sociale_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20180313_noi_propuneri_concretizare_pilon_european_drepturi_sociale_ro
https://ec.europa.eu/commission/files/communication-monitoring-implementation-european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/files/communication-monitoring-implementation-european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/files/staff-working-document-monitoring-implementation-european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/files/staff-working-document-monitoring-implementation-european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/files/staff-working-document-monitoring-implementation-european-pillar-social-rights_ro
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 Propunerea stabilește o serie de definiții care vin în ajutorul statelor și angajatorilor: 

lucrător, raport de muncă, tip de raport de muncă, statut pe piața muncii, sistem de protecție 

socială, prestație, acoperire oficială, acoperire efectivă, durata prestațiilor, perioadă de cotizare, 

perioadă minimă de lucru, sectoare economice, transferabilitate, transparență. Se evidențiază 

sintagmele: acoperire oficială, acoperire efectivă și transferabilitate, grad de adecvare și 

transparență. 

 Principalele efecte preconizate rezultate din măsurile de îmbunătățire a protecției sociale 

ar fi creșterea mutualizării riscului, creșterea securității veniturilor, ceea ce înseamnă reducerea 

precarității și a sărăciei în rândul populației, creșterea dinamismului pieței muncii, îmbunătățirea 

alocării resurselor, consolidarea stabilizatorilor automați ai protecției sociale. Întreprinderile vor 

beneficia, de asemenea, de o piață a forței de muncă funcțională și de structuri economice 

rezistente. 

 Propunerea de recomandare
2
 nu aduce atingere competențelor statelor membre de 

organizare a propriilor sisteme de protecție socială și nu va  împiedica statele membre să mențină 

sau să instituie dispoziții mai avansate privind protecția socială decât cele cuprinse în propunere. 

În documentul de lucru al Comisiei se subliniază că „deși elaborarea și finanțarea sistemelor de 

protecție socială reprezintă o competență națională, iar unele țări sunt în curs de a introduce 

unele reforme parțiale, acțiunea la nivelul UE poate să asigure respectarea principiului 12 al 

Pilonului european al drepturilor sociale și să garanteze că nu se înregistrează progrese 

parțiale sau neuniforme, ci la nivel de grupuri, categorii de asigurări sociale și state membre, 

creându-se condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici din cadrul pieței 

interne. Acțiunea la nivelul UE poate să evite denaturarea concurenței pe termen scurt și să 

garanteze că toate statele membre se îndreaptă în aceeași direcție, în același timp, promovând 

convergența ascendentă, în beneficiul economiei UE în ansamblu”.  

 Comisia va monitoriza punerea în aplicare în statele membre și va reexamina 

recomandarea în colaborare cu statele membre și după consultarea părților interesate vizate, 

asigurând o perioadă suficient de lungă pentru evaluarea efectelor inițiativei după ce aceasta a 

fost pusă în aplicare integral.  

 

3. POZIȚII ALE ALTOR  INSTITUȚII/ ALE PARTENERILOR SOCIALI 

 Parlamentul European a subliniat necesitatea unei protecții sociale adecvate și a unor 

investiții sociale pe parcursul întregii vieți, permițând tuturor să participe pe deplin în cadrul 

societății și al economiei și susținând standarde de trai decente.  

 Consiliul European din 22-23 martie 2018 a adoptat concluzii privind punerea în 

aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Liderii UE au discutat despre inițiativele 

prezentate de Comisie în cadrul pachetului de măsuri privind echitatea socială, inclusiv despre 

propunerea privind instituirea unei Autorități Europene a Muncii. A fost însărcinat Consiliul să 

examineze pachetul de măsuri privind echitatea socială. 

 Comitetul Economic și Social European, în avizul referitor la Pilonul european al 

drepturilor sociale, a subliniat necesitatea de a se asigura că toți lucrătorii sunt acoperiți de 

standardele fundamentale în materie de muncă și de o protecție socială adecvată. 

                                                 
2 Instrumentele avute în vedere pentru această inițiativă au fost o recomandare a Consiliului, o directivă și acordarea 

unei priorități sporite protecției sociale în contextul instrumentelor existente, în special semestrul european și metoda 

deschisă de coordonare. Instrumentul preferat este o recomandare a Consiliului, deoarece este considerat a fi cel mai 

eficient și mai proporțional în momentul de față - 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/RO/SWD-2018-71-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0071
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-labour/file-social-protection
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2018/03/22-23/
https://www.eesc.europa.eu/ro/node/59090
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/RO/SWD-2018-71-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
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 Sindicatele europene susțin protecția socială obligatorie pentru fiecare tip de loc de 

muncă.  

 Angajatorii au exprimat puncte de vedere diferite cu privire la opțiuni. Unii sunt de 

acord că protecția socială ar trebui să fie obligatorie, dar că angajații ar trebui să aibă dreptul de a 

alege forma de acoperire (publică sau privată). Alți angajatori s-au exprimat în favoarea unei 

acoperiri oficiale voluntare, pentru a lua în considerare diversitatea formelor de ocupare a forței 

de muncă și eterogenitatea în rândul lucrătorilor care desfășoară o activitate 

 

4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

 În prezent, propunerea de directivă este în curs de evaluare la nivelul instituţiei 

competente. 

 

5. LINK-URI 

 Recomandarea privind accesul la protecție socială pentru lucrători și persoanele care 

desfășoară activități independente - https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1523860828964&uri=CELEX:52018DC0132  

 Document de lucru al Comisiei, care însoţeşte documentul Propunere de Recomandare a 

Consiliului privind accesul la protecție socială pentru lucrători și pentru persoanele care 

desfășoară o activitate independentă 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/RO/SWD-2018-71-F1-RO-MAIN-

PART-1.PDF  

 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  

 Pilonul european al drepturilor sociale https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-

european-pillar-social-rights_ro 

 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 

 

 

 

Dana Honciuc 

16 aprilie 2018 

 

 

 

 

 

https://www.etuc.org/press/european-commission-social-fairness-package#.WtRsFy5uaUk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1523860828964&uri=CELEX:52018DC0132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1523860828964&uri=CELEX:52018DC0132
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/RO/SWD-2018-71-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/RO/SWD-2018-71-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:31991L0533
https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-european-pillar-social-rights_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM:2017:0797:FIN

