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Ref.: Petiția nr. 0325/2012, adresată de Wolfgang Semrad, de cetățenie austriacă, 
privind Directiva referitoare la timpul de lucru

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că Directiva privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE privind 
anumite aspecte ale organizării timpului de lucru) prevede că orele efectuate de voluntari fac 
obiectul timpului de lucru normal. Potrivit acestuia, voluntarii ar trebui să înceteze activitatea 
lor de îndată ce este atins numărul maxim de ore de lucru. Petentul consideră că acest lucru ar 
putea provoca accidente și solicită o adaptare a directivei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Directiva privind timpul de lucru stabilește standarde minime comune privind protecția 
sănătății și securității lucrătorilor în toate statele membre, inclusiv o limită privind timpul de 
lucru (maximum 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare), repausul zilnic și 
săptămânal și cel puțin 4 săptămâni de concediu anual plătit. 

În ceea ce privește întrebarea dacă pompierii voluntari sunt considerați „lucrători” în sensul 
Directivei referitoare la timpul de lucru, trebuie observat că, în conformitate cu hotărârea 
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CJUE în cauza Isère1, termenul de „lucrător” din directivă are o semnificație autonomă 
proprie dreptului UE. Cu toate acestea, în timp ce trăsătura esențială a unui raport de muncă o 
constituie împrejurarea că „o persoană îndeplinește, într-o anumită perioadă, în favoarea 
unei alte persoane și sub îndrumarea acesteia, prestații în schimbul cărora primește o 
remunerație”, termenul trebuie definit potrivit unor criterii obiective ce caracterizează 
raportul de muncă, din perspectiva drepturilor și obligațiilor persoanelor implicate. Curtea a 
hotărât că revine instanței naționale aplicarea termenului de „lucrător” în orice clasificare și că 
instanța trebuie să întemeieze clasificarea pe criterii obiective și să evalueze în ansamblu toate 
împrejurările cauzei cu care este sesizată, care au legătură cu natura atât a activităților în 
discuție, cât și a raportului dintre părțile în cauză. Prin urmare, va depinde de acordul de lucru 
în conformitate cu dreptul intern aplicabil și practicile naționale, precum și de împrejurările 
obiective, dacă un pompier voluntar este considerat „lucrător” în sensul Directivei privind 
timpul de lucru.

În orice caz, Directiva privind timpul de lucru prevede un nivel semnificativ de flexibilitate 
adaptat diferitor tipuri de activități. De exemplu, în serviciile de urgență, supuse anumitor 
condiții, perioadele minime de repaus pot fi amânate parțial sau complet , iar normele 
principale ale Directivei pot fi suspendate temporar în cazuri de urgență excepționale. Într-
adevăr, articolul 17 alineatul (2) și alineatul (3) litera (c) punctul (iii) stipulează că se pot face 
derogări de la perioadele de repaus zilnice și săptămânale, precum și în determinarea 
perioadelor de referință pentru calcularea mediei săptămânale a orelor de lucru pentru 
lucrătorii din serviciile de pompieri și protecție civilă. Prin urmare, Directiva privind timpul 
de lucru, nu prevede faptul că pompierii trebuie să înceteze lucrul de îndată ce a fost atins un 
număr maxim de ore.

În încheiere trebuie menționat faptul că actualmente se desfășoară o evaluare amănunțită a 
impactului unei posibile revizuiri a Directivei privind timpul de lucru, care va oferi inter alia 
posibilitatea de a aduce mai multă claritate asupra situației și a regulilor aplicabile anumitor 
lucrători care activează în domenii specifice precum pompierii, cu scopul de a păstra eficiența 
serviciilor permanente de urgență.

Concluzie

Depinde de acordul de lucru în conformitate cu dreptul intern aplicabil și practicile naționale, 
precum și de împrejurările obiective, dacă un pompier voluntar este considerat „lucrător” în 
sensul Directivei privind timpul de lucru.

În orice caz, Directiva privind timpul de lucru conține o derogare pentru serviciile de 
pompieri și protecție civilă, care prevede că perioadele de repaus pot fi amânate. Prin urmare, 
Directiva privind timpul de lucru nu prevede faptul că pompierii trebuie să înceteze lucrul de 
îndată ce a fost atins un număr maxim de ore. 

În contextul evaluării curente a impactului unei posibile revizuiri a Directivei, Comisia va 
analiza îndeaproape situația specifică a pompierilor voluntari și va încerca să păstreze și să 
consolideze, în mod corespunzător, flexibilitatea de care au nevoie serviciile permanente de 
urgență pentru a-și organiza activitatea.

                                               
1 Ref. Cauza C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère împotriva Premier ministre și alții;
Culegere I-09961
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