
 

Economia „gig”: legislația UE îmbunătățește
drepturile lucrătorilor (infographic)
 
Parlamentul a aprobat pe 16 aprilie noi norme UE, care vor îmbunătăți drepturile
lucrătorilor din domeniul economiei activităților mărunte („gig”) și vor asigura condiții
mai bune de muncă.
 
Deputații europeni urmează să voteze privind acordul provizoriu încheiat cu miniștrii UE referitor
la noile drepturi minime pentru toți angajații. Această legislație acordă noi drepturi angajaților cu
contracte de muncă atipice și celor ce au locurile de muncă neobișnuite, precum lucrătorii
independenți sau angajații pe termen scurt, fenomen ce este cunoscut la nivelul forței de muncă
drept „gig economy” sau economia activităților mărunte.
 
Noile norme urmăresc să protejeze lucrătorii prin asigurarea unor condiții de lucru mai
transparente și mai previzibile, cum ar fi durata perioadei de probă, programul de lucru și
dreptul la formare obligatorie gratuită.
 
Normele prevăd, de asemenea, că angajatorii nu ar trebui să interzică unui lucrător să se
angajeze la un alt loc de muncă în timpul său liber și solicită ca angajatorii să ofere din timp
(într-o săptămână) informații esențiale despre responsabilitățile angajaților privind condițiile de
lucru. Acesta este un pas important în politica socială a UE.
 
Aflați mai multe despre noile reguli din infographic.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20170616STO77648


Schimbările fundamentale la nivelul forţei de muncă, precum digitalizarea în creștere și crearea
de noi modele de afaceri în care pozițiile temporare și contractele cu lucrătorii independenți
pentru angajamente pe termen scurt sunt din ce în ce mai comune (așa-numita gig economy),
au dus la apariția de locuri de muncă nestandardizate.

Noile drepturi ale UE în ceea ce privește locurile de muncă atipice și lucrătorii din domeniul economiei gig.
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În 2016, unul din patru contracte de muncă era pentru forme atipice de lucru. Piața forței de
muncă necesită contracte flexibile, însă flexibilitatea trebuie combinată cu o protecție minimă.
 

Noile norme ar proteja: muncitorii interni, temporari, ce lucrează pe bază de vouchere, lucrătorii
pe platforme, precum și stagiarii, cu condiția ca aceștia să îndeplinească criteriile de mai sus.
Lucrătorii independenți ce nu depind de un angajator ar fi excluși de la noile reguli.
 
 Pașii următori 
 
Normele trebuie să fie aprobate și de miniștrii UE înainte să intre în vigoare. După aprobarea
Consiliului, statele membre au la dispoziție trei ani pentru a transpune regulile în legislația
națională.
 
Mai multe despre ce face UE pentru drepturile lucrătorilor 
 
UE lucrează continuu la îmbunătățirea condițiilor de muncă. În 2019, Parlamentul European a
susținut noi reguli pentru a ajuta părinții și îngrijitorii care lucrează  să-și echilibreze mai bine
viața profesională cu cea de familie. De asemenea, a fost adoptată o reformă pentru a
îmbunătăți protecția lucrătorilor detașați.
 
UE a stabilit, de asemenea, norme privind orele de muncă, sănătatea și siguranța la locul de
muncă și securitatea socială pentru cazurile în care cineva lucrează într-un alt stat membru.
 

Criterii utilizate pentru a descrie statutul de lucrător:
• o persoană ce oferă anumite servicii pentru o anumită perioadă de timp, sub îndrumarea unui
alt individ în schimbul unei remunerații,

• oricine lucrează 3 ore pe săptămână și 12 ore, în medie, pe o perioadă de 4 săptămâni.

Mai multe informaţii
Comunicat de presă (16.04.2019)
Fișă procedurală
Raportorul Enrique CALVET CHAMBON (ALDE, Spania)
Textul acordului provizoriu (EN)
EPRS: Asigurarea unor condiții de lucru mai transparente și mai previzibile
Protecția socială a lucrătorilor în economia platformelor (2017)

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190506STO44344/cum-imbunatateste-ue-drepturile-lucratorilor-si-conditiile-de-munca
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20180706STO07413/noi-reguli-pentru-echilibrul-dintre-viata-profesionala-si-cea-de-familie
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20171012STO85930/lucratorii-detasati-in-cifre
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/56/health-and-safety-at-work
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/56/health-and-safety-at-work
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20181116STO19213/coordonarea-regimurilor-de-securitate-sociala
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20190410IPR37562/meps-approve-boost-to-workers-rights-in-the-gig-economy
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0355(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/129407/ENRIQUE_CALVET+CHAMBON/home
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/empl/inag/2019/02-15/EMPL_AG(2019)636031_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628269/EPRS_BRI(2018)628269_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf

