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Ref.: Petiţia nr. 0959/2008, adresată de Jose Maria Campos Daroca, de naţionalitate 
spaniolă, în numele „Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía 
(USTEA)”, privind nerespectarea de către Spania a Directivei 1999/70/CE a 
Consiliului privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, 
încheiat între CES, UNICE şi CEEP

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul se plânge că autorităţile din regiunea autonomă Andaluzía nu respectă dispoziţiile 
directivei sus-menţionate. Petiţionarul face trimitere în acest context la discriminarea 
împotriva angajaţilor din administraţia regională cu contracte pe durată determinată atunci 
când este vorba de oportunităţi de promovare. Făcând referire la principiile nediscriminării 
menţionate în directivă şi pro rata temporis la hotărârea CEJ în cauza C-212/04 (Konstantinos 
Adeneler şi alţii vs Ellinikos Organismos Galaktos), petiţionarul solicită Parlamentului 
European să intervină pentru a asigura că directiva sus-menţionată este pusă în aplicare fără 
întârziere în acest caz, astfel încât angajaţilor cu contracte pe durată determinată din 
administraţia regională a Andaluziei să li se garanteze egalitatea de tratament la care au 
dreptul în conformitate cu legislaţia UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Această plângere din partea uniunii sindicale se referă la presupusa discriminare în ceea ce 
priveşte oportunităţile de promovare ale angajaţilor cu contracte pe durată nedeterminată 
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din cadrul Junta de Andalucía, dintre care unii au lucrat anterior pentru angajator în baza 
unui contract pe durată determinată. Petiţia prezintă normele interne ale Junta de Andalucía 
de luare în calcul a activităţilor de muncă anterioare, precum şi diferenţa de tratament în 
ceea ce priveşte eligibilitatea pentru promovare a celor care au deţinut anterior un contract 
pe durată nedeterminată şi cei care au lucrat pentru angajator o perioadă de timp similară, 
dar o parte a acestei perioade a fost în baza unui contract pe durată determinată înainte de 
încheierea unui contract permanent.

Petiţionarul susţine că diferenţa de tratament legată de activităţile de muncă anterioare este 
specifică doar pentru Junta de Andalucía şi aceasta nu se întâmplă în celelalte comunităţi 
autonome, precum şi că sunt încălcate dispoziţiile Directivei 1999/70/CE a Consiliului 
privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, 
UNICE şi CEEP.

Această chestiune a fost deja semnalată de USTEA direct Comisiei.

Comentariile Comisiei

Principiul nediscriminării este prevăzut în clauza 4 alineatul (1) din anexa la Directiva
1999/70 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între 
CES, UNICE şi CEEP şi stipulează că „angajaţii cu contract pe durată determinată nu sunt 
trataţi într-un mod mai puţin favorabil decât lucrătorii cu contract pe durată nedeterminată 
comparabili, numai pentru că aceştia au un contract sau un raport de muncă pe durată 
determinată, cu excepţia cazului în care tratamentul diferenţiat este justificat de motive 
obiective”.

Scopul acestei prevederi nu este de a elimina discriminarea dintre diferitele categorii de 
angajaţi cu contracte pe durată nedeterminată, şi anume angajaţii cu contract permanent 
care anterior au fost angajaţi în baza unui contract pe durată determinată şi angajaţii cu 
contract permanent de la început.

Clauza 4 alineatul (4) din acordul-cadru anexat directivei prevede că condiţiile de vechime 
corespunzătoare unor condiţii de încadrare speciale sunt aceleaşi pentru lucrătorii cu 
contract pe durată determinată şi pentru cei cu contract pe durată nedeterminată, cu 
excepţia situaţiei în care condiţiile de vechime diferite sunt justificate de motive obiective.
Totuşi, această prevedere se aplică angajaţilor cu contract pe durată determinată pe durata 
perioadei fixe stabilite. Aceasta nu înseamnă că un angajat cu contract pe durată 
determinată poate invoca perioada respectivă în cazul unui nou contract cu durată 
nedeterminată.

Normele interne privind promovarea ale Junta de Andalucíia se aplică angajaţilor cu 
contract pe durată nedeterminată. Prin urmare, aceasta nu este o situaţie care să facă 
obiectul Directivei 1999/70/CE, care se referă la angajaţii cu contracte pe durată 
determinată. Directiva nu face referire la egalitatea de tratament a angajaţilor cu contract pe 
durată nedeterminată care au lucrat anterior ca angajaţi cu contract pe durată determinată.

Curtea a examinat chestiunea duratei alocaţiilor de serviciu în cauza C-307/05 Del Cerro 
Alonso, dar nu a decis nimic referitor la dreptul de a invoca perioada de activitate sau 
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drepturile de vechime în cazul trecerii de la un contract pe durată determinată la un contract 
permanent.

Prin urmare, normele interne de promovare şi practicile Junta de Andalucía nu par să 
contravină dispoziţiilor Directivei 1999/70/CE.

Concluzii

Aspectele menţionate în petiţie nu se referă la chestiuni de compatibilitate ale legislaţiei 
spaniole cu cerinţele dreptului comunitar, în special Directiva 1999/70/CE. 
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