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Se spune că platformele și rețelele digitale vor contribui la obținerea unor 
servicii de calitate mai bună pentru lucrători, angajatori, guverne și clienți. 
Platformele digitale pot fi utilizate și pentru a conecta angajații și angajatorii 
pentru activități de advocacy. În contextul îngrijirii la domiciliu, unde atât de 
mulți lucrători sunt izolați, platformele digitale oferă un spațiu comun unde să 
poată discuta probleme comune și să contribuie la creșterea nivelului lor de 
organizare. Trebuie să menționăm, de asemenea, că digitalizarea le va cere atât 
lucrătorilor, cât și angajatorilor, un anumit nivel de competență. Fără instruire 
(și hardware-ul necesar) este imposibil să se valorifice avantajele oferite de 
platformele și rețelele online. 

Aceasta constituie o provocare mai ales pentru persoanele cu deficiențe de 
vedere sau cu limitări fizice, precum și pentru cei care nu au acces la tehnologie. 
Estimări recente sugerează că în prezent peste 70 de milioane de oameni din 
întreaga lume folosesc platforme de lucru online pentru a găsi oportunități 
de angajare și că economia de la persoană la persoană în UE valorează 28 de 
miliarde de euro. Cu toate acestea, există puține sau nicio dovadă că astfel de 
platforme online contribuie în prezent la creșterea standardelor pentru lucrători 
și sector. Într-adevăr, există un risc semnificativ ca platformele digitale să ducă 
la un volum mai mare de muncă gig, mai puțină siguranță a locului de muncă 
și salarii instabile. Acest lucru ar însemna mai puțină protecție pentru lucrători 
sau angajatori, fără să ofere verificări de fond și nici garanții de profesionalizare 
clienților, printre multe alte probleme. 

3



DIGITALIZARE ȘI 
SCHIMBĂRI 
ÎN SPC

>>

4



Conform Declarației de la Bologna a Asociației pentru Avansul Tehnologiilor de Asistență în Europa, este nevoie de 
„creșterea gradului de conștientizare cu privire la tehnologiile de asistență, proiectare universală și accesibilitate în 
materie de drepturi ale omului, tehnologia fiind un factor semnificativ și adesea determinant pentru ca oamenii să își 
revendice și să conștientizeze drepturile pe care le au.” 1

Declarația comună a EFCI-UNI (Federația Europeană a sectorului serviciilor de curățenie - UNI) privind impactul digitalizării 
asupra ocupării forței de muncă în industria serviciilor de curățenie și facilități reafirmă că „instrumentele digitale și 
dispozitivele mobile trebuie utilizate astfel încât să nu afecteze respectarea și promovarea echilibrului dintre viața 
profesională și cea viața privată și bunăstarea mintală.”2  În special lucrătorii interni și lucrătorii casnici ar trebui să aibă 
dreptul la deconectare. 

La fel ca și în alte sectoare industriale, modelele de afaceri existente se digitalizează din ce în ce mai mult, iar noile modele 
de afaceri se conturează ca platforme digitale. Ambele fac necesară atât ajustarea condițiilor de muncă și a mecanismelor 
pieței muncii, precum și implicarea partenerilor sociali la diferite niveluri. 

În sectorul îngrijirii, robotica poate fi utilizată pentru a ajuta lucrătorii la operațiile grele de ridicare a pacienților. Sistemele 
autonome/semi-autonome pot sprijini lucrătorii din sectorul îngrijirii să diferențieze între sarcinile de natură medicală și n 
emedicală necesare. Aceste sisteme pot fi utilizate și pentru a stabili programele de lucru și rutele lucrătorilor. În ambele 
cazuri, aceste sisteme necesită o atenție sporită privind integritatea și transparența datelor, precum și a algoritmilor 
utilizați. În serviciile din alte sectoare decât îngrijirea, de exemplu roboții pot ajuta la curățarea podelei. 

Pentru profesionalizarea SPC se pot utiliza senzori și internetul obiectelor, ceea ce face munca mai atractivă, îmbunătățește 
sănătatea și siguranța lucrătorilor și asigură servicii de înaltă calitate. Abilitățile digitale devin și ele importante pentru 
a sprijini clienții să îndeplinirea formalități administrative, cum ar fi banca online sau utilizarea instrumentelor de 
automatizare a locuințelor, cum ar fi aparatele inteligente. 

La rândul lor, acestea pot conduce la o mai mare supraveghere și monitorizare a lucrătorilor și a clienților/beneficiarilor/
angajatorilor privați, fiind necesară o nouă conștientizare a impactului acestora asupra vieții private și a drepturilor omului. 

Conform art. 4.4. din Avizul din proprie inițiativă al Comitetului Economic și Social European privind schimbările industriale 
din sectorul sănătății „Inovația digitală, în special în ceea ce privește aplicațiile mobile de sănătate, poate ajuta la abordarea 
factorilor de risc asociați bolilor cronice. Sănătatea mobilă și monitorizarea la distanță vin în sprijinul prevenirii și, în 
același timp, pot reduce ulterior nevoia de tratamente împovărătoare.”3 

1 https://aaate.net/the-bologna-declaration 

2 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf 

3 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion 
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Platformele online au un rol din ce în ce mai important în viața socială și economică europeană. Peste un milion de 
muncitori din UE se bazează pe platforme ca sursă principală de venit. Acestea permit consumatorilor și beneficiarilor 
serviciilor să caute online informații și companii care să le satisfacă nevoile. Cu toate acestea, trebuie să se garanteze că 
platformele digitale nu sunt utilizate pentru a suprima drepturile și salariile lucrătorilor și pentru a-i împinge pe aceștia 
mai departe în izolare. 

Platformele online au aceleași caracteristici esențiale, inclusiv utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în 
scopul facilitării interacțiunilor (inclusiv a tranzacțiilor comerciale) între beneficiari, colectarea și utilizarea datelor despre 
aceste interacțiuni și efectele de rețea care fac ca platformele cu cei mai mulți utilizatori să fie cele mai valoroase pentru 
ceilalți utilizatori. 

Platformele digitale au schimbat modul de lucru și gestionare a muncii, precum și felul în care comunicăm. Locurile de 
muncă din economia platformei iau adesea forma unor sarcini gig scurte sau individuale care ar fi putut face parte din 
volume mai mari de muncă. Aceste sarcini pot fi realizate fie exclusiv online (funcționarea în cloud), fie ca gigs prestate la 
domiciliul cuiva. 

Cooperativele platformei sunt definite ca întreprinderi care utilizează un site web, o aplicație mobilă sau un protocol 
pentru a vinde bunuri sau servicii și are la bază luarea deciziilor în mod democratic și proprietatea comună a lucrătorilor 
și beneficiarilor asupra platformei. 

• Muncă în cloud munca este efectuată prin intermediul unei platforme online. Prin urmare, o astfel de muncă nu 
necesită niciun contact fizic între persoana care dă ordine și lucrător.

• Gig work se referă la munca prestată prin intermediul unei platforme, la o anumită locație fizică.

Factorii de decizie politică ar trebui să echilibreze condițiile de joc regulamentare dintre platforme și „întreprinderi standard” 

pentru a preveni o cursă descendentă a salariilor și condițiilor de muncă și, de asemenea, pentru a asigura viitorul modelului 

social european. Contextul normativ trebuie să includă și standarde atât pentru lucrători, cât și pentru clienți. Ambele părți ar 

trebui luate în considerare în mod egal. 

PERSOAN E 
PRIVATE

MULȚIME

Cereri de muncă

Uber

App-Jobber

Lyft

Streetspotr

Hermes

Foodora

Wolt

Taskrabbit

Care.com

Helping

Transport
de pasageri

Alt tip de 
transport 

Minijob

Muncă de
acasă

Muncă gig 
care duce 

undeva
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Potrivit declarației comune a angajatorilor sociali și EPSU, „transformările digitale ar trebui să fie puse în aplicare în 

condiții de siguranță și în mod responsabil, prin informarea și consultarea lucrătorilor în ceea ce privește conducerea 

și modelarea unei astfel de tranziții. Acceptarea inovațiilor tehnice depinde de capacitatea de integrare a noilor 

tehnologii în organizarea muncii și în procesul de îngrijire, urmărindu-se în același timp o abordare holistică a îngrijirii și 

sprijinirii utilizatorilor.”  4  

Partenerii sociali din domeniul curățeniei industriale (UNI Europa și EFCI) susțin în declarația lor comună despre 

digitalizare că „dialogul social și negocierea colectivă vor constitui un instrument necesar pentru garantarea unei 

tranziții digitale cu succes în sectorul serviciilor de curățenie și facilități.”5  

Dialogul social și negocierile colective trebuie extinse la nivelul lucrătorilor/companiilor platformei. Un pas important este 

recunoașterea acestor lucrători ca lucrători în drept, deoarece acest lucru ajută la prevenirea relațiilor independente cu 

contractorii. 

4 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Social-Employers-Joint-Paper-Digitalisation-V5-FINAL-06.06.19-EN.pdf

5  https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf 

>>
DIALOG SOCIAL, 
INFORMARE ȘI  
CONSULTARE
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În ceea ce privește colectarea și utilizarea datelor, legislația europeană privind protecția datelor, RGPD, asigură cadrul 

legal în care și-au dezvoltat legislația națională statele membre. Angajatorii au obligația să ia măsurile adecvate pentru 

asigurarea protecției datelor. Angajatorii trebuie să asigure securitatea la niveluri adecvate a sistemelor IT, inclusiv a siste-

melor de monitorizare, respectând în același timp confidențialitatea lucrătorilor și a angajaților. Angajatorii trebuie, de 

asemenea, să se asigure că angajații sunt informați cu privire la toate legile relevante și regulamentele companiei referi-

toare la protecția datelor. Angajatorii trebuie să respecte toate aceste regulamente. 

Partenerii sociali încurajează angajatorii să facă schimburi cu angajații lor și să se angajeze în informări și consultări cu 
angajații și reprezentanții acestora cu privire la introducerea de noi tehnologii de afaceri și operații, precum și utilizarea 
datelor colectate de companii și clienți, prin negocieri colective sau stabilirea de coduri de conduită, atunci când este 
cazul. 

Drepturile lucrătorilor trebuie să se extindă dincolo de datele colectate, până la deducțiile făcute pe baza acestor date 

agregate (de exemplu, în algoritmi). Aceste inferențe pot avea cele mai mari și mai invazive efecte asupra drepturilor și 

libertăților lucrătorilor. 

>>
DREPTURILE ASUPRA 
DATELOR PERSONALE, 
SUPRAVEGHEREA LA 
LOCUL DE 
MUNCĂ ȘI 
MONITORIZAREA 
ANGAJAȚILOR
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În sectorul SPC se poate observa că atât clienții cât și lucrătorii folosesc platformele online existente, ca de exemplu 
Facebook, pentru a recruta lucrători, respectiv a căuta de muncă. Acest lucru a devenit clar în timpul organizării întrunirilor 
Ad-PHS din Malta și Ungaria. În consecință, aceasta subliniază cauza existenței atâtor de puține platforme independente. 

Platformele din domeniul îngrijirii ar putea să ajute femeile să găsească un echilibru între munca de îngrijire plătită și 

neplătită.6 

Digitalizarea în sectorul serviciilor personale și casnice (SPC) implică încorporarea tehnologiilor digitale în furnizarea 

serviciilor sociale cotidiene. Apariția platformelor ca intermediari în sectorul SPC reprezintă un avans esențial în digitalizarea 

sectorului. 

Conform raportului Transferabilitatea soluțiilor digitale pentru îmbunătățirea îngrijirii integrate în Europa:  și prioritizarea 

barierelor și facilitatorilor, a platformelor digitale care îmbunătățesc îngrijirea integrată sunt „platforme digitale de sănătate 

și bunăstare care îmbunătățesc furnizarea de servicii integrate de îngrijire, le conferă putere persoanelor/pacientului să 

se autogestioneze și contribuie la îmbunătățirea colaborării dintre persoane/părți interesate în cadrul ecosistemului de 

îngrijire prin gestionarea și schimbul de informații generate despre pacienți.”7 

Printre alte locuri, acestea există în: 

• Luxembourg: Homehelp.lu, batmaid.lu, Appilux

• Germania: Helpling

• Irlanda: Utilizarea platformelor online a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani.8  Aceste platforme includ 

platforme dedicate serviciilor de îngrijire, ca de exemplu Care Direct, Mindme și  Dream Team Nannies, precum și 

platforme dedicate altor servicii decât cele de îngrijire, cum ar fi Helpling, Laundr și Pristin. 9 

6 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work

7 https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf

8 Manoudi, Anna et al. (2018).

9 McGuiness, Seamus et al (2018)
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6.1.  Avantajele platformelor din sectorul SPC 

• Munca prin intermediul platformelor ocupă o nișă de pe piața SPC;

• Reprezintă o cale mai ușoară de la găsi de lucru decât în cazul unui loc de muncă standard;

• Unele dintre angajați le utilizează ca mod de a câștiga ceva bani destinați economisirii;

• Cei care lucrează cu z Platform pot controla mai bine munca depusă (dar nu și modul în care este organizată aceasta 
sau orele lucrate), se pot bucura de o activitate mai flexibilă și pot obține un echilibru mai bun între viața profesională 
și viața privată. Din aceste motive, lucrătorii platformei sunt expuși unui risc mai mare de precarietate a muncii;

• Există dovezi că oamenii le folosesc pentru a acumula experiență profesională, pentru a-și dezvolta abilitățile și 
pentru a-și îmbunătăți perspectivele de a găsi un loc de muncă;

• Platformele pot constitui poveri administrative pentru familii și utilizatori;

• Lucrătorii au desemnate sarcini și activități;

• Există contracte standardizate;

• Pot verifica angajatorii/lucrătorii;

• Platformele se ocupă de munca administrativă în locul angajatorilor, dar descarcă toate responsabilitățile asupra 
lucrătorilor.

6.2.  Dezavantajele platformelor din sectorul SPC 

• Lucrătorii platformei petrec mult timp neplătit între sarcini și clienți sau cred că trebuie să fie accesibili și online tot 
timpul pentru a obține un loc de muncă;

• Lucrătorii au protecție juridică limitată ca „contractori independenți” liber profesioniști pe platformele cu scop 
lucrativ;

• Munca digitală la cerere întărește inegalitățile persistente de pe piața muncii, înrădăcinate în gen și ras ă, consolidate 
prin recenzii ale reputației clienților și algoritmi ai platformelor digitale care direcționează locurile de muncă și 
stabilesc termenii în care își desfășoară activitatea lucrătorii digitali;

• Contractanții independenți care lucrează la domiciliul altor persoane sunt supuși adesea la hărțuire sexuală. Potrivit 
lui Alexandra J Ravanelle, acest lucru se datorează parțial faptului că activitățile de acest tip (curățenie, gătit, Airbnb 
etc.) au loc la domiciliul utilizatorilor, relația de putere este dezechilibrată, deoarece lucrătorii trebuie să furnizeze 
mult mai multe informații decât utilizatorii serviciilor și, în ultimul rând, lipsa reglementării, având în vedere statutul 
de contractori independenți ai acestor lucrători;

• Există critici din ce în ce mai grave cu privire la condițiile de muncă, salarii și distribuția veniturilor și a averii;

• Veniturile sunt adesea scăzute și imprevizibile, programul de lucru poate fi lung și nesocial, este posibil ca sănătatea 
și siguranța să nu fie abordate în mod corespunzător, iar lucrătorii sunt adesea insuficient de acoperiți de sistemul 
de protecție socială al statului;

• Deschide calea falselor activități independente;

• Numai o mică parte a lucrătorilor prin intermediul platformelor câștigă salariul minim;

• Majoritatea tranzacțiilor care au loc prin intermediul platformelor nu sunt taxate și nici nu sunt acoperite de 
asigurările sociale. Prin urmare, în multe cazuri lucrătorii nu dispun de măsuri de protejare a sănătății și securității 
și nici de asigurări de sănătate în domeniu.
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Digitalizarea sectorului SPC ar putea simplifica legăturile dintre părțile interesate: angajatori (persoane fizice și companii), 
lucrători, beneficiari, factori publici de decizie, societatea civilă etc., prin difuzarea de informații fiabile cu privire la 
calitatea serviciilor și la drepturile și obligațiile fiecărei părți interesate. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de un efort 
considerabil și de intervenția statului. Platformele intermediare sunt folosite pentru a ajuta familiile să găsească lucrători 
din domeniul sănătății, dar de multe ori nu oferă declararea automată a angajatului. Prin urmare, aceste platforme 
intermediare trebuie asociate cu un instrument de declarare digitală care să le permită angajatorilor privați să își declare 
lucrătorii. Iar aceasta este un mod de combatere a muncii nedeclarate. Această declarație trebuie să ofere lucrătorilor în 
mod automat drepturi sociale. 

7.1. Platforme destinate combaterii informalități i în acest sector

În Italia, aproximativ 70% din angajările din domeniul serviciilor personale au caracter informal. În alte țări, cum ar fi 
Olanda, unde bonele sunt angajate în mod privat și direct de către persoane fizice, iar 21% din furnizorii de servicii SPC nu 
își raportează veniturile, platformele oferă un mijloc de regularizare a muncii și creare de organizații patronale. 

Alte platforme oferă exemple care sunt opusul acestei afirmații. Un curier pe bicicletă „angajează” în mod informal alte 
persoane care să efectueze cursele în locul lui (un caz din Paris). Sau să luăm motivul pentru care Uber și-a pierdut licența 
la Londra: aceleași economii informale în rândul lucrătorilor. Și în toate aceste cazuri aceste motive alimentează și mai 
mult munca în condiții precare. 

7.2. Recunoașt erea și definirea legală a sectorului 

Platformele ar putea să contribuie și la stabilirea unei definiții juridice a sectorului SPC în diverse țări, deoarece acestea 
tind să transforme în standard și rutină procesele și activitățile de lucru pentru un mare număr de lucrători și clienți. 
Definiția legală trebuie să includă în mod specific lucrătorii angajați prin mijloace digitale. 

Unele state membre ale UE, cum ar fi Franța și Luxemburg, utilizează platformele digitale din sectorul SPC ca stimulent 
pentru a facilita angajatorilor privați declararea angajatului. Observatorii își dau seama că simplitatea și rapiditatea 
formalităților de declarare prin intermediul platformelor digitale încurajează declararea angajaților și au îmbunătățit 
înțelegerea sectorului și evaluarea statistică a politicilor publice din acest sector atât în statele membre, cât și la nivel 
european. 

Datele colectate din declarații pot conduce la o înțelegere mai bună a condițiilor generale de muncă ale angajaților și pot 
fi utilizate pentru a simula impactul mecanismelor de declarare asupra finanțelor publice. 

7.3. Salarii și termeni și condiții 

Platformele tind să egalizeze salariile dintre grupuri mari de lucrători. În timp ce în sectorul serviciilor de curierat și 
împărțirea rutelor acest lucru a tins să devalorizeze munca oamenilor, în SPC ar putea crea bariere la intrare, precum și 
pentru corelarea lucrătorilor cu clienții în funcție de nevoi și abilități. 

În țări precum Olanda, unde în cadrul OMM10  bugetele pentru îngrijirea personală sunt stabilite de municipalități, 
administrațiile municipale ar putea rula platforme pentru a se asigura că lucrătorii sunt plătiți corect și că beneficiarii 
serviciilor de îngrijire sunt angajatori responsabili. 

7.4. Managementul calității prin intermediul platformelor 

Platformele nu trebuie să aibă la bază neapărat un sistem stelar, așa cum se utilizează în mod obișnuit în aplicațiile de 
împărțire a rutelor. În schimb, ar putea fi acoperite diferite dimensiuni atât la nivelul beneficiarilor, cât și al furnizorilor, 
pentru a dezvolta o imagine holistică a abilităților, disponibilității și limbilor. 

În Luxemburg, angajații contractați în mod direct nu au nevoie de instruire sau certificare, în timp ce angajații contractați 
prin intermediul agențiilor sunt verificați pentru stabilirea calității. Standardele ar putea fi stabilite în comun de către 
beneficiarii și furnizorii de servicii și pot fi monitorizate de autoritățile publice.

10 Wet maatschappelijke ondersteuning (Lege privind asistența socială) 2015 
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Deoarece în cadrul proiectului SPC nu au putut fi identificate diferite practici promițătoare în ceea ce privește platformele 
SPC online, merită să investigăm exemple din diferite sectoare. 

Una dintre problemele majore este că platformele tratează lucrătorii ca liberi profesioniști. 

Întrucât munca prin intermediul platformelor nu se încadrează în structurile economice și ale pieței muncii tradiționale, 
constituie o provocare pentru instituții și legislația construite în jurul lor. Li s-a cerut instanțelor din diferite țări să decidă 
dacă acest model de afaceri creează sau nu o concurență neloială pentru operatorii tradiționali și dacă eludează 
legislația muncii.11 

Există diferite metode de reglementare a activității platformelor care pot informa părțile interesate și statele membre 
pe măsură ce se angajează cu astfel de platforme în sectorul SPC: 

• Pe 11 ianuarie 2019, o instanță italiană a decis în favoarea a cinci bicicliști care lucrau pentru compania Foodora, 
forțând compania să-i plătească în conformitate cu contractul colectiv din domeniul logisticii și transportului de 
mărfuri;

• Oxford Internet Institute lansează Fundația Fairwork destinată să evalueze condițiile de lucru ale platformelor 
digitale de muncă. Aceasta va funcționa la fel ca și Fundația Fairtrade, oferind o etichetă companiilor cu bune 
practici de lucru;

• Între timp, GMB a negociat un acord colectiv cu Hermes, prin care lucrătorilor li se oferă posibilitatea de a rămâne 
liber profesioniști sau „liber profesioniști+” și care garantează un salariu minim, reprezentare sindicală și concedii 
plătite;

• Decizie a Curții Supreme din California face mai dificilă clasificarea lucrătorilor ca și contractori independenți. Această 
decizia susține că fiecare lucrător care este esențial pentru activitatea de bază a companiei trebuie considerat 
lucrător;

• În Irlanda a intrat în vigoare o nouă lege care interzice utilizarea contractelor și a acordurilor de zero ore de lucru;

• Trei proceduri judiciare din Spania au decis că lucrătorii prin intermediul platformelor merită să fie considerați 
„angajați”. În toate cele trei cazuri, instanțele au decis că platformele online se angajează într-o „falsă activitate 
independentă” sau au constatat că există un raport de muncă între platformă și lucrător. Motivul este că compania 
este unicul deținător al informațiilor conținute în sistemul de afaceri. În afară de aceasta, instanțele au considerat 
că nu bicicletele și echipamentele lucrătorilor sunt „mijloace de producție”, ci mai degrabă platforma în sine. Și, în 
cele din urmă, lucrătorii nu aveau niciun fel de autonomie sau control asupra modului în care își desfășurau munca, 
ci mai curând primeau „instrucțiuni detaliate”.

11 Pentru o imagine de ansamblu a hotărârilor, a se vedea aici: https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-national-courts-de-

cisions-overview-australia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#%C3%ADndice 
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EXEMPLE DE CELE 
MAI BUNE PRACTICI
ÎN MUNCĂ

>>

18



Contractul colectiv încheiat între sindicatul danez 3F și Hilfr este fără precedent în măsura în care tratează contractanții 
independenți ca lucrători. 

Acordul pilot cu durată de 12 luni a intrat în vigoare la data de 1 august 2018. Cu toate acestea, o decizie a autorităților de 
concurență a interzis acordul colectiv. 12

Hilfr.dk, o platformă de websiteuri care oferă servicii de curățenie pentru aproximativ 1.700 de clienți din Danemarca, 
dispune de aproximativ 450 de lucrători. 

Punctele cheie ale acordului colectiv sunt: 

• plată minimă de 141,21 DKK (19 €) pe oră

• contribuții la pensie

• concediu plătit

• concediu de boală plătit

• introducerea unui „supliment de bunăstare” (velfærdstillæg) în valoare de 20 de coroane (2,70 €) pe oră, ca supliment 
la salariu 

Steffen Wegner Mortensen, cofundator al Hilfr, declară: „Afacerea are un sens foarte bun dintr-o perspectivă comercială. 
Dacă vrei să atragi cel mai bun personal de curățenie, trebuie să-l tratezi bine. Condițiile de muncă bune, un salariu 
echitabil și procedurile clare prin care să se prevină evaziunea fiscală au fost ignorate prea des de firmele platformelor. Prin 
acest acord, încercăm să soluționăm aceste deficiențe și să ridicăm standardul pentru economia platformelor.” 

Deoarece viitorul acestui acord colectiv este incert, proiectele viitoare trebuie să identifice și să lanseze platforme SPC 
care să ridice standarde în întregul sector. 

12 Pentru mai multe informații despre hotărârea judecătorească, merită să citiți acest articol: https://socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for-platform-
workers
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>>RECOMANDĂRI 
ESENȚIALE 

1. Crearea unor condiții de reglementare echitabile;

2. Crearea unui dialog social și de negociere colectivă în cadrul tuturor formelor de afaceri, inclusiv al platformelor;

3. Beneficiarii și lucrătorii trebuie să poată evalua platformele și să dispună de o modalitate de a contesta ratingurile 
pe care le consideră că pot fi nefavorabile pe plan personal pentru viitoarele angajări;

4. Angajatorii privați trebuie să poată declara cu ușurință angajații prin intermediul instrumentelor de declarare 
online, care trebuie să creeze automat pentru acești lucrători aceleași drepturi de care se bucură toți lucrătorii din 
UE;

5. Stabilirea unor drepturi asupra datelor mult mai bune pentru lucrători și cerințe de transparență a datelor pentru 
companii față de lucrători și clienți. Acest lucru este relevant mai ales în sectorul îngrijirii, unde datele colectate pot 
fi medicale și, prin urmare, foarte sensibile;

6. Toți lucrătorii trebuie să aibă aceleași drepturi sociale și fundamentale, indiferent de forma de muncă prestată;

7. Statele membre trebuie să stabilească definiții clare ale platformelor online și statutul juridic al acestora: când 
trebuie considerate platformele online ca intermediari și când furnizorii de servicii?

8. Statele membre ar trebui să ia în considerare diferite mijloace prin care platformele online exercită controlul asupra 
furnizorilor de servicii;

9. Statele membre trebuie să decidă asupra statutului juridic al lucrătorilor prin intermediul platformei. Când sunt 
considerați angajați și când lucrează pe cont propriu?

10. Obligația de a informa autoritățile relevante: platformele online trebuie să fie obligate să transmită informațiile 
relevante autorităților naționale fiscale și de securitate socială într-un interval de timp corespunzător;

11. Ratinguri: constituie o obligație pentru platformele online de a fi mai transparente cu privire la modul în care 
sunt create ratingurile și o posibilitate pentru lucrători de a lua măsuri împotriva unui rating necorespunzător. 
Lucrătorilor trebuie să li se permită să își transfere ratingurile pe alte platforme pentru a deveni mai independenți 
din punct de vedere economic.
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Eurofund - Depozit de economii de platforme 
https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy

LINK IMPORTANT
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