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Introducere 

Aproximativ 6,3 milioane de persoane lucrează în prezent în domeniul serviciilor personale și de uz casnic 

(SPC) în Europa, ceea ce reprezintă aproximativ 3,4 % din totalul ocupării forței de muncă din UE (9,5 

milioane dacă includem lucrătorii SPC nedeclarați).1  SPC se referă la activități de îngrijire și casnice 

retribuite și neretribuite, precum și la suprapunerea dintre cele două, care are loc la domicilii private. 

Ca domeniu al ocupării forței de muncă, SPC are un potențial semnificativ de creștere. Pentru a răspunde 

cererilor în continuă creștere de SPC, dintre care multe sunt datorate schimbărilor demografice care se 

petrec în toată Europa, trebuie să se mărească numărul de angajați SPC permanenți. O populație în 

creștere constituită din persoane în vârstă va avea nevoie de mai mult ajutor pentru a rămâne în propriile 

case, în timp ce populația de vârstă activă, în scădere, va avea nevoie de inițiative care să ajute la activarea 

și reactivarea cât mai multor persoane de vârstă activă, de exemplu prin obținerea unui echilibru mai bun 

între viața profesională și viața privată, care să le ofere femeilor posibilități de angajare mai bune. 

Așteptările din ce în ce mai mari de la legislația internațională în domeniul drepturilor omului, cum ar fi 

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, contribuie și ele la creșterea 

cererii de SPC. 

Din perspectiva de gen, fiecare formă de ajutor public destinată SPC este benefică, întrucât femeile 

reprezintă marea majoritate a furnizorilor de SPC, atât ca lucrătoare în economia declarată și nedeclarată, 

cât și ca membri ai familiei care se ocupă de treburile gospodărești și de îngrijire neretribuite.2  De 

asemenea, femeile constituie o proporție mare de utilizatori ai SPC, deoarece reprezintă majoritatea 

populației în vârstă. 3  Femeile care desfășoară activități neremunerate ar profita în mod dublu de 

disponibilitatea formalizată a SPC, atât ca posibilitate de îngrijire temporară, cât și ca posibilitate de acces 

la piața muncii. În plus, intrarea SPC în economia formală o va consolida în mod semnificativ, întrucât SPC 

înregistrează în prezent un procent ridicat de aranjamente de muncă nedeclarate și informale. Sectoarele 

SPC regularizate vor oferi numeroase oportunități de angajare lucrătorilor cu diverse nivele și calificări, 

cum ar fi femeile, care au dobândit abilități de gospodărie și îngrijire în sfera neretribuită și lucrători care 

întâmpină obstacole în calea (re)intrării pe piața formală a forței de muncă. Drept urmare, politicile care 

vizează stimularea SPC sunt excelente politici de investiții sociale, având un profit social și economic 

semnificativ. Pentru a garanta eficiența acestor politici, ar trebui direcționate mai multe finanțări, cel puțin 

în avans, către sectoarele asociate cu SPC. 

Proiectul Promovarea serviciilor personale și casnice (Ad-SPC) își propune să creeze un cadru discursiv 

comun pe tema SPC în care să implice diverși factori din diferite state membre. În acest context, crearea 

unui cadru discursiv comun ar însemna conștientizarea diferitelor definiții ale SPC din statele membre și 

depunerea unui efort comun de comunicare destinat găsirii unei definiții fezabile pentru toți factorii 

implicați, unei clasificări comune a diferitelor abordări utilizate pentru promovarea acestui domeniu și 

 
1 Lebrun (2020). Înainte ca Regatul Unit să părăsească UE, Decker/Lebrun (2018: 9) au afirmat că 8 milioane de persoane lucrau 
în mod oficial în acest sector (de exemplu, cifra exclude lucrătorii nedeclarați). 
2 În comparație, subvențiile de stat acordate industriei automobilistice din Germania sunt destinate în special bărbaților, care 
reprezintă aproximativ optzeci la sută din angajații din acest sector și sunt în același timp principalii utilizatori de mașini 
(Ohrem/Meier-Gräwe 2012). 
3 Comisia Europeană (2020a). 
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unei înțelegeri comune a liniilor directoare de acțiune, care ar sprijini dezvoltarea sa ulterioară. Prin 

urmare, obiectivul prezentului proiect este să înțeleagă modul în care funcționează SPC în prezent în 

diverse contexte și de a utiliza aceste informații pentru a dezvolta cadre care să sprijine toate statele 

membre ale UE să își dezvolte politicile de SPC. 

Facilitarea apariției unui discurs comun în jurul SPC atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, va 

contribui la creșterea bunăstării economice și sociale în UE. În primul rând, angajații actuali și viitori din  

domeniul SPC trebuie să aibă drepturi de angajare (inclusiv salarii echitabile) și protecții sociale asociate 

angajării formale 4  și regularizate 5  în fiecare țară. În plus, utilizatorii de SPC, în special populațiile 

vulnerabile, cum sunt persoanele în vârstă, cele care suferă de boli cronice și persoanele cu dizabilități, 

care de multe ori depind zilnic de SPC, necesită servicii accesibile și fiabile. Răspunzând nevoilor și 

preocupărilor angajaților și utilizatorilor SPC, precum și ale angajatorilor, fie că sunt utilizatori sau furnizori 

de servicii, poate ajuta la elaborarea unor abordări pentru profesionalizarea și regularizarea sectoarelor 

asociate. În condițiile în care predomină aranjamentele de muncă informale, este greu să se aplice 

standardele profesionale și de calitate. Lipsa unei calificări corespunzătoare a lucrătorilor are un impact 

negativ atât asupra lucrătorului SPC, căruia i se refuză accesul la mobilitatea profesională ascendentă, cât 

și asupra utilizatorului SPC, căruia nu i se poate oferi nicio garanție pentru calitatea serviciilor primite. În 

acest context, partenerii sociali asociați au un rol important în cadrul negocierii acordurilor colective și 

influențarea cadrelor de reglementare relevante. 

Un discurs comun poate ajuta și la identificarea caracteristicilor și provocărilor comune ale SPC în toate 

statele membre. Astfel se facilitează statelor membre să facă schimb de bune practici, să lucreze la 

formalizarea și profesionalizarea SPC și să dezvolte reglementările și supravegherea necesare. În prezent, 

statele membre au diferite grade de profesionalizare și formalizare în ceea ce privește SPC. Dependența 

ridicată de lanțurile de migrație,6 atât între statele membre, cât și cu terțe țări, precum și importanța 

rezultantă a remitențelor financiare pentru anumite state membre, se adaugă la importanța creării unui 

cadru european comun de abordare a SPC. Un astfel de cadru ar trebui să facă parte din viitoarele inițiative 

ale UE, precum Planul de acțiune planificat privind Pilonul European al Drepturilor Sociale și orice inițiativă 

legată de serviciile de îngrijire (îngrijire pe termen lung, garanție pentru copii și Strategia europeană 

pentru dizabilități).  

Factorii de decizie pot sprijini cel mai bine dezvoltarea SPC în țările lor dacă înțeleg în mod clar provocările 

specifice cu care sunt confruntate aceste sectoare și principalele efecte directe și indirecte de recuperare 

legate de activitățile SPC, precum și abordările propuse de alte țări în circumstanțe similare. Prin urmare, 

o importanță centrale o are înțelegerea modului în care politicile au avut impact în țările cu instrumente 

SPC avansate. 

Atunci când se iau în considerare politicile care conturează activitățile SPC formale, lucrarea de față 

distinge între instrumente politice și mecanisme politice: 

 

 
4 Vezi glosarul. 
5 Vezi glosarul. 
6 Vezi glosarul. 
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- Instrumentele politice sunt intervențiile tangibile, create de anumite organe guvernamentale în 

scopul sprijinirii unor obiective politice specifice. În cazul SPC, unele instrumente comune includ 

minijoburi, bonuri valorice și transferuri de numerar (de exemplu, reduceri fiscale și indemnizații 

de îngrijire). Caracteristicile acestor instrumente comune diferă în funcție de contextele naționale, 

putând fi ajustate sau modificate în timp.  

- Mecanismele de funcționare ale instrumentelor politice sunt caracteristici ale acestor 

instrumente comune, care diferă în funcție de contextele naționale, putând fi ajustate sau 

modificate în timp în scopul abordării provocărilor specifice asociate formalizării și reglementării 

activităților de SPC.  

 

Înțelegerea tipurilor de instrumente politice și a mecanismelor utilizate pentru a aborda provocările cu 

care se confruntă SPC într-o anumită țară ajută factorii de decizie să creeze instrumente care să răspundă 

în mod optim nevoilor locale specifice și care să aibă cel mai mare succes pe termen lung. 

În lucrarea de față am identificat patru tipuri principale de provocări pe care statele membre ar putea să 

le ia în considerare atunci când proiectează instrumente care să vină în sprijinul activităților SPC: 

transparență, accesibilitate, funcționalitate și durabilitate. Instrumentele pot aborda aceste provocări prin 

implementarea unor mecanisme care să ofere soluții prin finanțare, gestionarea proceselor și 

managementul calității. Țările membre, în a căror agendă politică include în mod evident SPC, au dezvoltat 

numeroase instrumente, fiecare dintre acestea axat pe diverse grupuri țintă. Un instrument poate include 

mai multe mecanisme pentru a rezolva în mod eficient diferite provocări. O ofertă largă ajută sistemul 

(sistemele) SPC ale unei țări să răspundă cel mai bine nevoilor angajaților și beneficiarilor.  

Documentul de față, ca parte a proiectului Ad-SPC, urmărește să ia în considerare starea SPC din 21 de 

state membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 

Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania 

și Suedia. Acest document subliniază importanța pe care o au SPC în cadrul Uniunii Europene și propune 

abordări pentru analiza SPC la nivel național. În scopul dezvoltării unui cadru pentru înțelegerea 

funcționării SPC în diferite contexte, raportul se bazează pe exemple de politici și instrumente utilizate în 

prezent în diferite state membre. Un cadru european comun pentru SPC ar sprijini țările interesate să 

dezvolte în permanență instrumentele și politicile de SPC pentru a dezvolta în continuare UE și a contribui 

la propria lor dezvoltare națională în acest domeniu-cheie, cu un impact major asupra calității vieților a 

milioane de europeni.  

 

 

Factori care stau la baza creșterii SPC 

Factorii pentru creșterea SPC se pot concentra pe cererea existentă și în creștere de SPC în rândul 

beneficiarilor, precum și pe oportunitățile de creștere a ofertei de angajați în domeniul SPC.  
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Cererea de SPC este în creștere în întreaga UE, datorită efectelor schimbărilor demografice, a unei mai 

bune incluziuni sociale a persoanelor cu dizabilități, 7  inclusiv a multor persoane mai în vârstă, care 

dezvoltă deficiențe și dobândesc handicapuri, precum și o integrare tot mai mare pe piața muncii a 

persoanelor cu responsabilități de îngrijire, în special femei.  

Procentul de persoane cu vârste de 65 de ani și mai mult crește în toate statele membre. În plus, se 

prevede că populația de peste 80 de ani, care necesită cea mai mare îngrijire, va crește de peste două ori 

între 2017 și 20608  În cadrul strategiei sale pentru dizabilități pentru 2010-2020, UE s-a angajat, de 

asemenea să treacă de la asistența instituțională la cea comunitară,  și este de așteptat să continue 

această politică în strategia de monitorizare și în conformitate cu EPSR. În acest context, sectoarele de 

SPC cu o reglementare și o extindere mai bune vor ajuta ca atât această populație în creștere demografică, 

cât și alte populații vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități și boli cronice, să aibă încredere că 

serviciile de care au nevoie sunt accesibile și avantajoase atunci când și unde au nevoie de ele. În plus, o 

parte importantă a obiectivelor UE este creșterea procentului reprezentat de femei în cadrul forței de 

muncă. Strategia UE privind egalitatea de gen se concentrează pe creșterea participării femeilor pe piața 

muncii, pe reducerea diferențelor dintre salarii și pensii, precum și reducerea discrepanțelor de gen în 

ceea ce privește serviciile de îngrijire.9 Deși participarea femeilor pe piața forței de muncă a crescut, 

continuă să se afle în urma celei a bărbaților. Cel mai mare decalaj în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă există în cazul mamelor și femeilor cu responsabilități de îngrijire. Peste 22% dintre femeile care 

care nu desfășoară o activitate salarială au declarat că au părăsit piața muncii din cauza responsabilităților 

de îngrijire familială.10 Unul dintre modurile de abordare a acestei situații este „Directiva privind echilibrul 

dintre viața profesională și cea privată”, care promovează împărțirea echitabilă a responsabilităților de 

îngrijire între părinți. Totuși, în cazul părinților singuri, dintre care majoritatea sunt femei, este deosebit 

de dificil să se găsească un echilibru între viața profesională și cea privată.11  De asemenea, femeile 

desfășoară cea mai mare parte a muncii neretribuite, prin urmare, o importanță crucială o are nu numai 

partajarea egală a responsabilităților la domiciliu, ci și disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor, 

precum și a serviciilor de îngrijire socială și casnice, în special pentru familiile monoparentale. În plus, 

reprezentarea insuficientă a unor femei pe piața muncii provine adesea dintr-o consolidare 

intersecțională a genului, cu condiții suplimentare de vulnerabilitate sau marginalizare, cum ar fi 

apartenența la o minoritate etnică sau religioasă12 sau provenite dintr-un mediu migrațional. Prin urmare, 

promovarea dezvoltării sectoarelor de SPC nu ar soluționa doar problemele legate de diferențele între 

sexe legate de ocuparea forței de muncă, retribuție, pensie și îngrijiri, dar ar crea în același timp 

oportunități de ocupare a forței de muncă în sectoarele de îngrijire a copiilor, îngrijiri sociale și servicii 

 
7 Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (UN CRPD) contribuie de asemenea la nevoia dezvoltării 
SPC, deoarece sprijină drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi independent și de a fi integrate în comunitățile în care trăiesc 
(articolul 19). UN CRPD a fost semnată de toate statele membre ale UE și a fost ratificată de UE în decembrie 2010. EU s-a angajat 
să treacă de la asistența instituțională la cea bazată pe comunitate, ca parte a strategiei sale pentru persoanele cu dizabilități 
pentru 2010-2020 (Open Society Foundations (2012): Uniunea Europeană și dreptul la viață în comunitate.) 
8 NU (2019). 
9 Comisia Europeană (2020a). 
10 Eurostat (2020); Catalyst (2019, pe baza datelor Eurostat). 
11 Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015). 
12 ENAR (2017). 
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casnice, având astfel un beneficiu dublu în combaterea diferențelor de salarizare și pensii pentru femei, 

care probabil persistă în condiții de aranjamente de muncă informale. 

Oferta de angajați din SPC poate crește prin valorificarea forței de muncă existente nedeclarate și trecerea 

acesteia în economia formală, 13  precum și prin abordarea motivelor structurale care stau la baza 

nedeclarării acestei munci.  Reducerea muncii nedeclarate în toate sectoarele este deja o prioritate pentru 

Uniunea Europeană, deoarece „[dăunează] economiei Uniunii, [conduce] la concurență neloială, [pune în 

pericol] sustenabilitatea financiară a modelelor sociale ale Uniunii și [conduce] la o lipsă tot mai mare de 

protecție socială și de ocupare a forței de muncă pentru lucrători.”14 Întregul volum de muncă nedeclarată 

și neraportată din 2016 a fost egal cu 17,9% din PIB-ul UE28, adică 2,36 miliarde de euro,15 reprezentând 

astfel o pierdere semnificativă de potențiale venituri fiscale și contribuții la securitatea socială. Într-

adevăr, SPC este al treilea cel mai frecvent identificat domeniu de angajare pentru munca nedeclarată.16 

Lebrun (2020) estimează numărul de lucrători nedeclarați în domeniul SPC la 3,1 milioane (estimare 

prudentă), ceea ce reprezintă un lucrător din trei în acest sector în Europa. În țările care nu au activități 

dezvoltate în domeniul SPC, statisticile sugerează chiar că 70 %17 din angajații din domeniul SPC lucrează 

în economia subterană.  În scopul promovării luptei împotriva muncii nedeclarate, o prioritate a UE ar 

trebui să fie dezvoltarea de măsuri politice și cadre legislative și de reglementare care să sprijine 

alternative la activitățile de SPC nedeclarate.  

Populația de vârstă mijlocie, în scădere, va provoca blocaje în multe sectoare, deoarece angajatorii se iau 

la întrecere pentru a ocupa posturile rămase vacante prin pensionarea angajaților. Pentru consolidarea 

pieței muncii este nevoie de activarea mai multor persoane. Dezvoltarea unei piețe solide și reglementate 

a SPC ar putea permite persoanelor fizice care desfășoară în prezent activități de îngrijire și de gestionare 

a responsabilitățile gospodărești din sfera neretribuită să revină la sau să își crească participarea la munca 

retribuită. Și încă o dată, din cauza reprezentării lor excesive în sfera neplătită, femeile constituie 

majoritatea acestui grup țintă. Având în vedere importanța în creștere a îngrijirii la domiciliu în comparație 

cu îngrijirea instituțională, persoanele formate în domeniul îngrijirii instituționale ar trebui să fie trecute 

și ele la munca SPC, în special în ceea ce privește îngrijirea la domiciliu, de exemplu prin utilizarea 

Certificatului European de Îngrijire. Astfel, dezvoltarea SPC ar putea să răspundă atât nevoilor de înlocuire, 

cât și diferenței de remunerare între femei și bărbați pe piața europeană a muncii.  

Studiile estimează că printr-o dezvoltare mărită, sectoarele implicate în SPC au potențialul de a crea 5 

milioane de noi locuri de muncă.18 SPC poate crea oportunități profesionale pentru ca milioane de oameni 

să poată aduce contribuții semnificative la viața altor persoane din Europa; atât în domeniul îngrijirii, cât 

și în al non-îngrijirii.19 La fel de important este faptul că poate oferi astfel de oportunități unei largi varietăți 

de lucrători, datorită barierei sale scăzute de intrare, a programului flexibil și a cerințelor minime de 

pregătire și experiență, în special - dar nu numai - în domeniul non-îngrijirilor. Ca atare, și deși nu acesta 

este obiectivul său, SPC poate contribui și la crearea de locuri de muncă pentru persoanele care se 

 
13 Comisia Europeană (2017a). 
14 Parlamentul European și Consiliul (2016: L 65/13).  
15 Pérez-Magro et al. (2017). 
16 Decker/Lebrun (2018). 
17 Această statistică se referă probabil la angajații care lucrează în alte servicii decât cele de îngrijire. 
18 Decker/Lebrun (2018). 
19 EASPD (2019a). 
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confruntă cu obstacole în găsirea și păstrarea locurilor de muncă, cum ar fi persoanele cu calificări 

învechite și persoanele fără calificări și abilități recunoscute în mod oficial. Unii dintre aceste persoane fac 

parte din cei 20% de europenii cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani care nu au terminat învățământul 

secundar inferior20 și, prin urmare, poate întâmpina dificultăți pentru a găsi un loc de muncă calificat. Alții 

pot risca pierderea locului de muncă datorită automatizării. Crearea de locuri de muncă regulate în 

domeniul SPC ar putea contribui, de asemenea, la integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, 

un grup care reprezintă aproximativ jumătate din totalul șomerilor din UE28.21 În plus, unele locuri de 

muncă din domeniul non-îngrijire necesită abilități lingvistice limitate, oferind astfel oportunități de 

angajare lucrătorilor migranți din alte state membre și țări terțe. Femeile, care au fost mai afectate de-a 

lungul timpului de tendințele șomajului și care tind să aibă rate de șomaj mai mari în UE28 decât omologii 

lor bărbați,22 reprezintă deja aproximativ 90% din angajații din domeniul SPC.23 Trebuie să se depună 

eforturi semnificative pentru creșterea diversității forței de muncă, inclusiv recrutarea mai multor bărbați 

și combaterea stereotipurilor de gen. În plus, trebuie create căi de dezvoltare profesională și oportunități 

de avansare în carieră, asigurând în același timp accesul egal la acestea pentru toți lucrătorii.24 Cu toate 

acestea, este important să subliniem că dezvoltarea competențelor și calificarea sunt esențiale pentru 

creșterea și dezvoltarea SPC, în special pentru sectoarele din SPC reglementate profesional. Prin urmare, 

accentul depus în cadrul avansării SPC trebuie să se bazeze pe crearea de locuri de muncă atractive pentru 

toți, și nu pe a-l considera un sector atrăgător doar pentru lucrătorii cu dificultăți în accesarea pieței 

muncii.25 Pentru toate activitățile din cadrul SPC, continuă să fie important ca creșterea să nu elimine 

nevoia de a atrage persoane interesate și potrivite domeniilor de muncă care necesită un nivel ridicat de 

încredere reciprocă între beneficiar și angajat, precum și interes pentru tipuri de activități și abilități cerute 

de diverse aspecte ale SPC.  

În timp ce sectorul SPC oferă oportunități inegalabile de creare de locuri de muncă, trebuie să se asigure 

că aceste profesii sunt atractive pentru lucrători, în special în comparație cu alte domenii de muncă, în 

care se cer nivele de calificare similare. Există deja o nevoie semnificative de personal în SPC în Europa, în 

principal din cauza lipsei de locuri de muncă atractive cauzate de măsuri de austeritate.26 Prin urmare, 

este necesară o finanțare corespunzătoare a sectoarelor relevante, în special atunci când vine vorba de 

complementarea politicilor de SPC eficiente. Garantarea că finanțarea sectoarelor SPC vizează nevoile 

specifice necesare dezvoltării forței de muncă27 este crucială pentru a debloca potențialul SPC de creare 

de locuri de muncă în mod durabil.  

Pentru a extinde furnizarea de angajați și de alte locuri de muncă formale, este indispensabilă dezvoltarea 

și extinderea schemelor de admitere și regularizare. În multe state membre, aranjamentele de muncă 

informale cu femeile imigrante reprezintă una dintre principalele forme de furnizare a SPC. Acestea vor 

 
20 Eurostat (2018a). 
21 Comisia Europeană (2019). 
22 Eurostat (2019a). 
23 Decker/Lebrun (2018). 
24 Federația Europeană a Angajatorilor din Educație(2019). 
25  Reglementarea profesională diferă în funcție de țară și uneori și de regiune. Deși în general serviciile de îngrijire sunt 
reglementate în multe țări, activitățile de non-îngrijire pot fi și ele reglementate, forța de muncă trebuind să aibă competențe și 
calificări specifice. 
26 EASPD (2019a). 
27 EASPD (2019b). 
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facilita resortisanților non-UE obținerea permiselor de muncă pentru ocuparea forței de muncă în SPC. 

Acest lucru ar permite rezidenților ilegali și lucrătorilor SPC nedeclarați existenți să lucreze în mod legal și 

să creeze o conductă prin care și alți lucrători să poată migra în țările UE pentru a răspunde cererii în 

creștere. 

În 2017 , în total 4,4 milioane de persoane au imigrat către unul din statele membre ale EU-28. Din acești 

4,4 milioane de imigranți, se estimează că 2,0 milioane de cetățeni proveneau din țări non-UE, 1,3 milioane 

de persoane dintr-un alt stat membru al UE decât cel în care au imigrat, aproximativ 1,0 milion de 

persoane au migrat într-un stat membru al UE al cărui cetățenie aveau (de exemplu, resortisanți care se 

întorceau sau resortisanți născuți în străinătate) și aproximativ 11 mii de apatrizi.  

Cel mai mare număr total de imigranți (917,1 mii) a fost raportat de Germania, urmată de Spania, Franța 

și Italia. De asemenea, Germania a raportat și cel mai mare număr de emigranți (560,7 mii), urmată de 

Spania, Franța, România și Polonia. 22 dintre statele membre ale UE au raportat mai multă imigrație decât 

emigrare în 2017, iar numărul de emigranți a depășit numărul de imigranți în Bulgaria, Croația, Letonia, 

Lituania, Polonia și România.28 Aceste date sugerează modele de migrație circulatorii care leagă Germania, 

Franța, Italia și Spania de Polonia, România, Bulgaria, Croația, Letonia și Lituania, cetățenii din cel de-al 

doilea grup avându-și rezidența în țări din primul grup. Pe lângă munca agricolă sezonieră, aceste modele 

de migrație s-ar putea aplica și îngrijirii pe termen lung, întrucât îngrijirile de lungă durată din Germania, 

Spania și Italia sunt adesea asigurate de lucrători casnici imigranți care se schimbă prin rotație și locuiesc 

în același domiciliu. În plus, se preconizează că un procent considerabil din femeile sosite din țări din afara 

UE, cum ar fi Ucraina, Bosnia, Serbia sau Moldova ar putea să ocupe un loc de muncă în sectoarele asociate 

cu SPC. 

În funcție de regimul național de migrație, femeile imigrante care efectuează munci casnice în întreaga UE 

pot avea sau nu un statut de reședință obișnuită. În unele state membre, cum ar fi Spania sau Polonia,29 

există mecanisme care permit regularizarea 30  imigranților ilegali în anumite circumstanțe, inclusiv 

prezentarea unui contract de muncă legal, în timp ce în alte state membre, precum Germania, o 

regularizare a posteriori a imigrației ilegale este imposibilă. Cu toate acestea, sectoare SPC bine dezvoltate 

ar face posibilă solicitarea unui permis de ședere legală pe baza unui contract de muncă înainte de intrarea 

în țară.  

În acest context, statele membre din Europa Centrală și de Est, care au devenit atât țări de origine, cât și 

de destinație pentru lucrătorii casnici, ar putea juca rolul unei centuri de transmisie pentru standardele 

europene comune de formare și calificare către țări terțe. Certificatul European de Îngrijire (ECC)31 este 

deja popular în regiune, unde este utilizat ca instrument de instruire și promovare a circulației 

competențelor. În ceea ce privește circulația competențelor, cercetările desfășurate în cadrul prezentului 

 
28 Eurostat (2019b). 
29 Între 2003 și 2012, în Polonia au fost introduse trei programe de regularizare. Primele două (2003 și 2007) au fost oferite 
rezidenților străini pe termen lung fără forme legale. Lucrători imigranți angajați în domeniul casnic în Polonia pot solicita cu greu 
permise de ședere în cadrul acestui sistem, datorită perioadelor de ședere mai scurte în Polonia decât cele impuse de program. 
Totuși, imigranții proveniți din Ucraina au beneficiat de cel de-al treilea program de regularizare, întrucât au putut să 
îndeplinească cerințele foarte liberale (dovada că au locuit în Polonia timp de cel puțin cinci ani, că nu erau posesori ai unui permis 
de ședere în Polonia în momentul intrării în vigoare a legii, adică la 01.01.2012) (Kindler et al. 2016). 
30 Vezi glosarul. 
31 ECC (2015). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Immigrant
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements
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proiect sugerează două forme complementare de mobilitate: în timp ce lucrătorii casnici tineri tind să 

emigreze dintr-un stat membru din Europa Central și de Est către state membre din Europa de Vest și de 

Sud, lucrătorii casnici de vârstă mijlocie își doresc adesea să se restabilească în țările de origine. Unele țări, 

precum Slovacia, au inițiat inițiative destinate creării de instrumente pentru sprijinirea acestei ultime 

dinamici, care ar contribui la o distribuire mai uniformă a SPC în întreaga UE. 

Pentru a garanta că SPC poate răspunde nevoilor diverselor grupuri de beneficiari și angajați, este 

important ca factorii de decizie să se concentreze pe regularizarea pieței SPC și profesionalizarea locurilor 

de muncă din domeniul SPC. Crearea unui cadru de reglementare a unor locuri de muncă decente pentru 

toți lucrătorii din domeniul SPC, cu un program corect, salarizare echitabilă și protecție socială, va motiva 

și activa lucrătorii în prezent nedeclarați să treacă la munca declarată. De asemenea, va prezenta SPC ca 

o linie de lucru realistă și respectabilă pentru persoanele care iau în considerare angajarea în acest 

domeniu. În plus, utilizatorii vor beneficia de dezvoltarea sectoarelor implicate în SPC, deoarece 

reglementarea crește transparența și încrederea. În timp ce un cadru de reglementare poate încuraja 

beneficiarii activităților nedeclarate să aleagă, de asemenea, aranjamente de muncă formale, pentru ca 

serviciile să fie accesibile sunt necesare și investiții publice în acest domeniu. În plus, dezvoltarea de 

standarde la nivel sectorial și asigurarea calității contribuie să se garanteze că domeniul SPC este sigur, 

fiabil, disponibil și accesibil pentru toate persoanele care se bazează pe aceste servicii. 

În ciuda numeroșilor factori care susțin extinderea și reglementarea politicilor SPC, aceasta primește și 

critici. Unele critici se referă la utilizarea fondurilor publice pentru subvenționarea serviciilor SPC pentru 

populațiile nevulnerabile.32 Susținătorii dezvoltării SPC indică țări precum Suedia, Belgia și Franța,33 unde 

efectul de recuperare obținut din instrumentele SPC existente, prin impozitele și contribuțiile sociale ale 

lucrătorilor SPC altfel nedeclarați sau șomeri, precum și impozitele și contribuțiile sporite ale beneficiarilor 

de SPC reactivați sau mai activi, justifică cheltuielile publice.34 În plus, pot fi observate și efecte indirecte 

de câștig bazate pe externalități pozitive, precum cele legate de un echilibru mai bun între viața 

profesională și cea privată.35 

Alte observații critice consideră că discursul actual pe tema SPC nu abordează în mod suficient nevoile de 

îngrijire personală și casnică ale angajaților din domeniul SPC,36 în special lucrătorii din SPC imigranți, ale 

căror familii nu pot imigra cu ei. Susținătorii extinderii SPC remarcă faptul că profesionalizarea acestei 

activități ar permite angajaților din domeniul SPC să contribuie și să beneficieze de prestații de asigurări 

sociale, ca de exemplu pensii, asigurări de accidente și concedii medicale și să solicite contracte corecte, 

care să le asigure lor și familiilor lor poziții mai stabile decât aranjamentele alternative informale.37 În acest 

context, o importanță esențială o au și asigurarea tratamentului egal pentru lucrătorii imigranți și 

posibilitatea acestora de a trăi cu familiile lor, împreună cu măsurile de susținere a unei circulații 

transnaționale a competențelor.  

 
32 Carbonnier/Morel (2015). 
33 Ministerul Economiei și Finanțelor din Franța (2016). 
34 IMPact (2014a). 
35 A se vedea elementele teoretice ale „subvențiilor pigouviene”: Subvențiile pentru sectorul SPC sunt utilizate pentru a încuraja 
un comportament (mai multe gospodării utilizează astfel locurile de muncă legale) care are un efect pozitiv în altă parte (de 
exemplu, un echilibru îmbunătățit între viața profesională și cea privată) sau pentru societate. 
36 Morel (2015). 
37 IMPact (2014a). 

http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf
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Există, de asemenea, o critică socială privind raporturile dintre sexe și clase din SPC, deoarece majoritatea 

angajaților SPC sunt femei, iar majoritatea beneficiarilor de SPC sunt, de asemenea, femei.38 În pofida 

creșterii înregistrate în ultimele decenii în munca remunerată a femeilor, femeile din UE continuă să 

muncească în medie 3,5 ore pe zi în activități casnice neplătite, comparativ cu 1,5 ore în cazul bărbaților.39 

Criticii afirmă că dezvoltarea unei piețe de SPC transformă pur și simplu o problemă de egalitate de gen 

într-o problemă de clasă, încurajând și permițând femeilor din clasa mijlocie și superioară calificate să 

externalizeze munca de îngrijiri și casnică neremunerată către femei cu calificări inferioare și venituri mai 

mici.40 Faptul că un procent semnificativ din femeile care lucrează în acest sector sunt de culoare, adaugă 

dimensiunea discriminării rasiale și etnice și a inegalității atât de înrădăcinate. Cu toate acestea, 

susținătorii SPC recunosc că dezvoltarea SPC contribuie la o mai mare participare a femeilor în forța de 

muncă, atât ca angajate în domeniul SPC, cât și în alte sectoare.41 În special atunci când este vorba de 

îngrijirea de lungă durată a rudelor, SPC poate însemna diferența dintre femeile care își păstrează locul de 

muncă în raport cu cele care îl părăsesc temporar sau permanent sau care lucrează cu normă parțială 

pentru a se ocupa de îngrijirea rudelor. În ceea ce privește îngrijirile, nevoia de SPC este distribuită între 

gospodării, indiferent de venituri. În timp ce unele țări europene, precum Belgia, au făcut ca SPC să fie 

accesibil42 și gospodăriilor cu venituri mai scăzute, în alte țări din Europa, cum ar fi Germania, este vorba 

de gospodării cu venituri mai ridicate, care beneficiază de sprijin public destinat SPC. Acest lucru 

subliniază, de asemenea, faptul că formalizarea trebuie să se bazeze pe furnizarea de locuri de muncă 

decente, cu salarii și condiții de muncă echitabile, protecție socială, formare și oportunități de dezvoltare 

profesională și campanii publice pentru corectarea modului în care este văzută de societate munca în 

domeniul SPC. În ceea ce privește acestea din urmă, trebuie abordată și discriminarea pe motive de religie, 

etnie, sex, rasă și sociale, precum și intersecționalitatea acestora. 

Fără să negăm validitatea unor critici, este important să se sublinieze că SPC există și va continua să 

crească. În loc să lăsăm preocupările să conducă discursul, este important să luăm în considerare toate 

aceste critici și provocări pentru a dezvolta în toate statele membre interesate activități formale 

profesionalizate și durabile în domeniul SPC. În acest sens, persoanele care lucrează în sectoarele aferente 

vor avea acces la condiții optime, beneficii și plăți, iar persoanele care necesită SPC vor putea accesa 

servicii fiabile și accesibile, cu calitate ridicată. 

Definiția SPC 

Organizația Internațională a Muncii (OIM) discută SPC folosind termenul „munci casnice”, definite în 

articolul I din Convenția 189 a OIM ca fiind „activitate efectuată în sau pentru o gospodărie sau 

gospodării”, specificând că „o persoană care muncește la domiciliu doar ocazional sau sporadic, fără ca 

 
38 Morel (2015). 
39 Decker/Lebrun (2018). 
40 Morel (2015). 
41 Manoudi et al. (2018), Comisia Europeană (2018a). 
42 În Belgia, aproximativ o treime din utilizatorii voucherelor de servicii sunt familii cu venituri reduse, de mai puțin de 2.500 
euro pe lună (EFSI 2018). 
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aceasta să constituie o ocupație, nu este un lucrător casnic.”43 Până în prezent, Convenția 189 a fost 

ratificată de șapte state membre ale UE: Belgia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Portugalia și Suedia.44 

Această definiție se concentrează pe locul în care se desfășoară activitatea - la domiciliu - și pe tipurile de 

lucrători reglementate în definiția sa. Se concentrează, pe bună dreptate, asupra drepturilor lucrătorilor 

angajați la domiciliu. 

Definiția de lucru a SPC folosită de Comisia Europeană în documentul său de lucru pentru 2012 

„exploatarea potențialului ocupării forței de muncă în sectorul serviciilor destinate persoanelor și 

gospodăriilor” definește SPC drept„ [acoperirea] unei game largi de activități care contribuie la bunăstarea 

familiilor și a persoanelor individuale la domiciliul acestora: îngrijirea copiilor (IC), îngrijire pe termen lung 

(ITL) pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu dizabilități, servicii de curățenie, meditații 

școlare, reparații, pază, grădinărit, asistență TIC etc.”45 Aceste distincții între munca de îngrijire și non-

îngrijire în cadrul SPC vor fi discutate în secțiunea următoare. În ceea ce privește SPC din punct de vedere 

al grupurilor de beneficiari și obiectivelor acestora, precum și sarcinile specifice pe care le include acest 

termen, UE încadrează SPC ca parte a pieței forței de muncă formale, echivalentă cu alte domenii de 

activitate din piața forței de muncă formale. 

La nivelul statelor membre, definițiile SPC sunt adesea încadrate prin dezvoltarea de diverse politici și 

instrumente destinate promovării activității SPC. De exemplu, în Planul Borloo din Franța, definește 

serviciile personale46 pe baza a 25 de activități specifice identificate într-un decret din 2005. În prezent, 

lista conține servicii de îngrijire și de altă natură. În schimb, Germania definește „ocuparea forței de muncă 

în activități casnice,”47 pe baza încadrării sale în codul fiscal german. Achiziția de servicii casnice, care în 

mod normal ar fi efectuate de către membrii gospodăriei și care se desfășoară în interiorul căminului, dă 

dreptul gospodăriilor la scutire de impozit. Această definiție lasă domeniul SPC deschis unei interpretări 

ample a activităților. Belgia definește personalul sau așa-numitele „servicii de proximitate” în funcție de 

activitățile pentru care poate fi folosit instrumentul său de „titres-services”, respectiv curățenia în casă, 

spălat, călcat, pregătirea meselor, cumpărături etc. Definiția exclude tradiționalele servicii de îngrijire,48 

care sunt disponibile prin intermediul altor instrumente, de exemplu în sistemele de sănătate și servicii 

sociale. În Suedia, punctul central pentru definirea serviciilor personale este constituit de două scheme 

complementare de stimulare fiscală, RUT și ROT, care se concentrează asupra muncii casnice și, respectiv, 

renovări în casă.49 Cu toate acestea, îngrijirea persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități, precum și 

îngrijirea copiilor sunt, de asemenea, eligibile pentru rambursarea impozitelor în sistemul RUT.50 Serviciile 

de îngrijire sunt acoperite de alte instrumente. În România nu există o definiție oficială a SPC. Serviciile de 

îngrijire personală sunt înglobate în serviciile sociale, care reprezintă activitatea sau grupul de activități 

destinate să răspundă atât nevoilor sociale, cât și speciale, ale indivizilor, familiilor sau grupurilor, în 

situații dificile, să prevină și a contracareze riscul de excludere socială, să promoveze incluziunea socială 

 
43 OIM (2011). 
44 În Suedia, Convenția va intra în vigoare la data de 04.04. 2020. 
45 Comisia Europeană (2012). 
46 În franceză: „services à la personne.” 
47 În germană: „haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse.” 
48 ORSEU (2013: 12). 
49 ORSEU (2013: 13). 
50 Skatteverket 
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și să crească calitatea vieții. 51 În acest cadru, prin Decizia guvernamentală 539/2005 se definesc serviciile 

destinate persoanelor și gospodăriilor ca servicii oferite de factori specializați în îngrijire și asistență la 

domiciliu. Acestea includ îngrijiri și asistență medicală, sprijin emoțional și consiliere psihologică, îngrijire 

paliativă, servicii casnice și servicii de transport. În Estonia se consideră că SPC fac parte din sistemul de 

servicii sociale. Articolul 17 din Legea privind Protecția Socială prevede că: „În cadrul unui serviciu casnic 

se oferă sprijin unei persoane în legătură cu activități pe care persoana respectivă nu este în măsură să le 

efectueze fără asistență personală din motive legate de starea sa de sănătate, capacitatea operațională 

sau mediul fizic și social, dar care sunt esențiale pentru a trăi acasă, cum ar fi încălzire, gătit, curățenie în 

locuință, spălarea hainelor și cumpărarea de produse alimentare și de uz casnic și efectuarea altor 

activități în afara locuinței.”52 În Ungaria, o lege din 2010, Actul XC, prevede că serviciile casnice includ 

„numai activitățile legate de furnizarea tuturor condițiilor necesare vieții de zi cu zi pentru persoanele 

fizice și alte persoane care locuiesc în gospodăriile lor” și include o listă cu servicii relevante, inclusiv 

activități de îngrijire și non-îngrijire.53 Actul XC din 2010 impune plata unei taxe de înregistrare lunare de 

către beneficiari, menită să contribuie la creșterea vizibilității SPC. Dacă beneficiarul nu înregistrează 

lucrătorul SPC, atunci beneficiarul trebuie să plătească impozitele și contribuțiile sociale pentru angajat în 

luna respectivă. În caz contrar, beneficiarul și angajatul nu sunt responsabili pentru declararea veniturilor 

angajatului, iar beneficiarul nu este responsabil pentru plata contribuțiilor la asigurările sociale în numele 

angajatului.54  Această măsură reprezintă versiunea de gen a schemei de muncă publică, care obligă 

beneficiarii plăților de ajutor social să presteze treizeci de zile de muncă pe an.55 În Polonia, de exemplu, 

„lucrătorii casnici” sunt clasificați în diferite locuri de muncă în cadrul clasificării profesiilor și specializărilor 

(klasyfikacja zawodów i specjalizacji). De exemplu, clasificarea activităților sociale și casnice (klasyfikacja 

działalności gospodarczej) a inclus în grupul 97 categoria „lucrători casnici care angajează casnici” în 

2008.56 Cu toate acestea, unele țări, cum ar fi Slovacia,57 nu recunosc în mod oficial termenul de „servicii 

de gospodărie personală” sau „muncă domestică”. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că, în 

general, nu au fost și nu vor fi luate măsuri de politică socială care vizează îngrijirea persoanelor care au 

nevoie de îngrijire în gospodăriile private (de exemplu, noua lege privind serviciile sociale din Bulgaria, în 

vigoare din 2020), ci că acestea trebuie analizate în detaliu și examinate în funcție de semnificația lor 

pentru sectorul SPC. 

SPC pot fi reglementate în funcție de tipul serviciului furnizat, dar și pe baza relației de muncă pe care o 

implică. Majoritatea țărilor sunt de părere că SPC, ca și concept, este compus din mai multe sectoare 

diferite sau părți din mai multe sectoare diferite, al căror numitor comun este locul în care se desfășoară 

activitatea, și anume căminul. În Spania, de exemplu, existența a două sectoare economice complet 

separate, reglementate de legi diferite (îngrijirea socială la domiciliu și serviciile casnice față de gospodării 

ca angajatori de personal intern), complică dezvoltarea unei abordări comune a SPC.58 În țări precum 

Germania și Belgia, de exemplu, serviciile profesionale de curățenie în case particulare au același cod 

 
51 Vezi art. 27 din Legea 292/2011 a asistenței sociale (Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale din România, 2011). 
52 Riigi Teataja (2019). 
53 ORSEU (2013: 14). 
54 ORSEU (2013: 50). 
55 Bódi/Farkas (2019). 
56 Kindler et al. (2016). 
57 CELSI (2020). 
58 4Quality (2015b: 4). 
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NACE ca și curățenia industrială. De asemenea, la nivelul UE, considerarea SPC ca un sector unificat este  

complicată și mai mult de clasificarea actuală, întrucât activitățile SPC sunt acoperite de cel puțin două 

coduri NACE : NACE 88 „muncă socială fără cazare” și NACE 97 „gospodării în calitate de angajator al 

personalului casnic.”59 Aceste coduri includ, de asemenea, și alte activități care nu sunt asociate cu SPC, 

ceea ce face dificilă obținerea unor statistici precise ale nivelurilor de activitate pentru lucrătorii din SPC. 

Deși faptul că SPC sunt de obicei asociate cu sectoare diferite este rezultatul evoluțiilor istorice complexe 

în fiecare țară și nu ar trebui considerate ca fiind problematice, lipsa schimbului și a considerației acordate 

suprapunerilor dintre diferitele sectoare implicate în SPC constituie o provocare. 

În prezentul document se utilizează definiția de lucru a UE pentru SPC, deoarece introduce necesitatea 

unui discurs pe tema SPC care să abordeze problemele din diferite sectoare ale pieței muncii, precum 

profesionalizarea,60 formare și compensare.  

Principalele componente ale SPC: Servicii de îngrijire și de non-îngrijire 

Cele două categorii principale de activități în SPC sunt îngrijire și non-îngrijire sau munca reproductivă. 

Munca de îngrijire este prestată de un îngrijitor extern și se centrează pe persoană. Contribuie la 

bunăstarea fizică a indivizilor, precum și accesul acestora la drepturile omului și participarea la viața 

comunității.61 În cazul SPC, activitățile de îngrijire se desfășoară la domiciliu. Activitățile non-îngrijire sunt, 

în general, centrate pe obiecte, și constau din întreținerea sau pregătirea unui spațiu sau obiect (vezi 

Tabelul 2). Astfel, hrănirea sau îmbrăcarea unei persoane ar putea fi considerată un serviciu de îngrijire, 

în timp ce pregătirea mesei sau repararea unei cămăși trebuie considerate servicii non-îngrijire. Modul de 

diferențiere între îngrijire și non-îngrijire poate afecta așteptările stabilite pentru angajați, utilizarea 

instrumentelor și modul în care SPC este înțeles ca domeniu de activitate. 

Tabelul 1: Servicii de îngrijire și de altă natură 

Servicii de îngrijire (destinate persoanelor) Servicii de altă natură (cu un anumit obiectiv) 

Sprijin pentru persoane în vârstă Curățenie 

Sprijin pentru persoane cu dizabilități Gătit 

Îngrijirea copiilor Grădinărit  

 Reparații simple la domiciliu 

Sursă. Cylus and Rand (2019). 

 
59 Decker/Lebrun (2018: 12). 
60 Vezi glosarul. 
61 EASDP (2019a). 
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Adesea, se presupune că munca de îngrijire și non-îngrijire este realizată de angajați SPC diferiți. Cu toate 

acestea, acest lucru trebuie reexaminat în lumina discursului în curs de dezvoltare pe tema SPC, deoarece 

serviciile și activitățile cuprinse în SPC pot apărea în diverse aranjamente și constelații și se suprapun una 

peste alta. Această suprapunere estompează linia care separă activitățile de îngrijire de cele non-îngrijire 

și îngrijitorii de cei care nu sunt. De exemplu, serviciile non-îngrijire se numără în general printre 

activitățile care pot fi desfășurate de către membrii unei gospodării, deși acest lucru nu este clar în cazul 

multor beneficiari ai SPC înaintați în vârstă sau care au o dizabilitate. În cazul SPC, aceștia sunt externalizați 

în mod selectiv pentru plata către membrii care nu fac parte din familie. Beneficiarii de SPC cu vârste 

înaintate sau care au dizabilități pot fi însă incapabili din punct de vedere fizic să desfășoare în mod 

independent activități de non-îngrijire, necesitând astfel ajutor pentru activități de non-îngrijire 

tradiționale. Acest lucru ridică întrebarea dacă clasificarea unei activități SPC ca îngrijire sau non-îngrijire 

ar trebui să fie determinată de nevoile și abilitățile beneficiarului sau de natura activității în sine. 

Demonstrează, de asemenea, importanța luării în considerare a scopului, cadrului de desfășurare și 

finanțarea unei activități, precum și a altor aspecte pentru a se putea diferenția între serviciile de îngrijire 

și non-îngrijire și a se menține o distincție între acestea atunci când este necesar. 

În plus, în unele aranjamente de muncă, angajaților SPC li se cere sau se așteaptă de la ei să desfășoare și 

alte activități în afară de cele ale rolului lor. De exemplu, un furnizor de îngrijiri poate ajuta persoanele în 

vârstă sau persoanele cu dizabilități la pregătirea sau curățarea alimentelor. În schimb, furnizorii de servicii 

non-îngrijire în familii cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau copii mici, pot considera că li se 

extind sarcinile prin includerea de activități asociate în general cu îngrijirea. Abilitatea unei persoane de a 

trece de la activități de îngrijire la activități de non-îngrijire sau invers, depinde într-o oarecare măsură de 

abilitatea persoanei respective și condițiile aranjamentului de muncă.  

Cu toate acestea, este important să se respecte diferențele dintre activitățile de îngrijire și cele de non-

îngrijire, datorită responsabilităților, abilităților și profilurilor de muncă pe care le implică. Oferirea de 

sprijin zilnic unei persoane vulnerabile este o problemă foarte sensibilă, care necesită o pregătire și 

abilități adecvate, și care prin urmare trebuie recunoscute ca atare. Impactul unei eventuale greșeli a unui 

îngrijitor la domiciliu asupra vieții altcuiva este, în majoritatea cazurilor, mult mai considerabil decât cel al 

unui lucrător de non-îngrijire care, de exemplu, se ocupă de curățenie sau grădinărit. Deși este important 

să discutăm despre posibile suprapuneri, este la fel de important să nu simplificăm în mod excesiv 

responsabilitățile diferite pe care le pot avea lucrătorii, doar pentru că ambele sunt furnizate la un anumit 

domiciliu. 

Unele instrumente explică suprapunerea nevoilor de îngrijire și non-îngrijire lăsând direcția resurselor la 

discreția beneficiarului, în timp ce altele specifică clar cum și pentru ce poate fi utilizat un instrument. În 

Italia, de exemplu, indemnizația de îngrijire are forma unei prestații în numerar destinată sprijinirii 

persoanelor în vârstă și a celor cu dizabilități care trăiesc singure. Nu este un mijloc testat, iar banii pot fi 

cheltuiți în funcție de nevoile beneficiarului. Deși acest instrument permite suprapunerea nevoilor de 

îngrijire și non-îngrijire, nu dă prioritate  în mod necesar muncii declarate și nici nu are o disponibilitate 

suficientă pentru a răspunde cererii.62 În Republica Cehă, indemnizațiile lunare de îngrijire vizează și 

populațiile vulnerabile, dar această prestație în numerar bazată pe nevoi este condiționată de faptul că 

 
62 Manoudi et al. (2018). 
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banii trebuie cheltuiți pentru îngrijire la domiciliu și/sau îngrijire oferită cu servicii sociale.63 În Spania, un 

instrument numit legea dependenței oferă ajutor persoanelor vulnerabile, în funcție de nevoile acestora. 

Deși unele ajutoare sunt furnizate direct sub formă de servicii, în unele cazuri pot fi oferite ca beneficii 

financiare, pentru a fi utilizate pentru servicii de îngrijire și non-îngrijire.64 Interesant este că prestația 

poate fi folosită și pentru a plăti lucrătorii informali, iar în unele cazuri este folosită pentru a plăti membrii 

familiei care se ocupă de îngrijire, mai degrabă decât pentru a angaja lucrători din SPC externi.65  

Alte instrumente se concentrează pe anumite servicii, dar sunt deschise tuturor grupurilor de beneficiari. 

De exemplu, tichetele de servicii (titres-services) pot fi achiziționate de oricine în Belgia, dar pot fi utilizate 

exclusiv pentru servicii reproductive de non-îngrijire.66 În Suedia, instrumentele RUT și ROT sunt deschise 

tuturor grupurilor de beneficiari, însă serviciile sunt axate în principal pe activități care nu necesită o 

pregătire specifică și se desfășoară la domiciliu.67 

Dezvoltarea ulterioară a SPC poate ajuta la stabilirea competențelor necesare pentru fiecare sarcină. 

Poate indica unde poate fi utilă formarea sau dacă certificările 68  pot ajuta angajații să-și extindă 

aptitudinile și să ofere beneficiarilor mai multă transparență cu privire la serviciile pe care le pot furniza 

angajații și întreprinderile. Mai multe oportunități de formare și mai multă transparență a competențelor 

pot contribui la garantarea faptului că așteptările mari ale beneficiarilor de SPC se aliniază mai bine cu 

limitările instrumentelor politice și că angajații SPC sunt calificați și au aptitudinile necesare pentru a 

beneficia de instrumente mai restrânse. 

Este important să se combine recunoașterea competențelor cu modificările de retribuire, ale condițiilor 

de muncă și ale carierei. Recunoașterea potențialelor suprapuneri ale abilităților între diferite elemente 

ale SPC nu ar trebui să conducă la subminarea valorii acordate acestor abilități, inclusiv modificările 

menționate anterior.  

Diferențierea între îngrijire și non-îngrijire are implicații și asupra modului în care sunt înțelese SPC în 

sectoarele cu care sunt asociate și poate afecta organizarea. De exemplu, în Finlanda, lucrătorii din 

domeniul non-îngrijirii sunt organizați într-un sindicat separat, PAM (Palvelualojen Ammattilitto), 

deoarece sunt considerați angajați privați, în general angajați direct de gospodării. În schimb, mulți 

îngrijitori din Finlanda sunt angajați publici, prin urmare sunt organizați în sindicatele din sectorul public. 

În mod similar, organizațiile patronale din Finlanda recunosc și această diferență public/privat69. În alte 

țări, există diferite organizații patronale care reprezintă diferite aspecte ale SPC și se consultă cu 

sindicatele care reprezintă lucrătorii angajați în subsectoarele SPC respective.  

 
63 4Quality (2015a: 7). 
64 IMPact (2014c). 
65 4Quality (2015b: 6). 
66 În ciuda faptului că sunt deschise și accesibile tuturor grupurilor de beneficiari, tichetele de servicii au creat un grup de 
beneficiari deosebit de important în rândul persoanelor în vârstă, demonstrând rolul complementar sau suplimentar al 
aranjamentelor de muncă tradiționale de îngrijire și non-îngrijire. 
67 Anxo/Ericson (2017). 
68 Certificările în domeniul SPC se referă cel mai adesea la servicii de non-îngrijire, deoarece profesiile din domeniul îngrijirii tind 
să fie reglementate prin diplome, examene oficiale și alte forme de reglementări. 
69 Mather (2015: 25). 
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Aranjamente de muncă 

Pentru a defini și a înțelege SPC este nevoie de o idee clară asupra relațiilor dintre: 

- Beneficiar: individul sau gospodăriile care externalizează activități SPC; 

- Angajat: lucrătorul plătit pentru a desfășura activități SPC; 

- Organizație: un intermediar contractat uneori pentru a media în cadrul relației dintre beneficiar 

și angajat. 

Guvern: instanța centrală care stabilește regulile jocului prin furnizarea de finanțare, crearea și 

implementarea standardelor legale, dezvoltarea instrumentelor, reglementarea contractelor și 

efectuarea inspecțiilor. Aranjamentele de muncă dintre factorii SPC au diferite forme:  

- Ocupare directă a forței de muncă: Deși nu mai este forma de ocupare a forței de muncă 

dominantă,70  este comună în multe țări, inclusiv Franța, Spania, Italia, România,71  Germania, 

Olanda și Malta. Se caracterizează prin faptul că beneficiarul acționează legal în calitate de 

angajator al lucrătorului SPC. În Italia, Franța și Germania, negocierile colective includ, de 

asemenea, aranjamente de ocupare directă a forței de muncă,72  în timp ce în Olanda și Malta, 

lucrătorii SPC care sunt angajați direct nu beneficiază de negocieri colective.73  În unele țări, 

ocuparea directă a forței de muncă se face sub forma unor aranjamente live-in, ceea ce înseamnă 

că angajatul locuiește împreună cu beneficiarul. Acest lucru este întâlnit frecvent în țările 

mediteraneene, cum ar fi Spania. 74  Odată cu creșterea bugetelor personale și dezvoltarea 

platformelor online, ocuparea forței de muncă directe va crește din nou, deși poate sub alte 

forme. 

- Intermediar sau furnizor de servicii: În prezent, aranjamentele furnizorilor de servicii constituie 

majoritatea aranjamentelor SPC din UE.75 Furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu va continua 

să crească și n viitor, ca urmare a schimbării așteptărilor și a impactului tot mai mare al drepturilor 

omului asupra serviciilor de îngrijire socială; ceea ce înseamnă că serviciile ar trebui să fie furnizate 

în mediul persoanelor. 

În cadrul acestui aranjament, denumit ca raport de muncă triunghiular, beneficiarul contractează cu o 

organizație terță furnizarea de SPC. Acea organizație angajează lucrători SPC individuali care lucrează în 

domicilii private, dar în general primesc salarii și beneficii prin intermediul organizației. Belgia are un 

sistem de furnizori de servicii puternic dezvoltat și care beneficiază de sprijin public, în cadrul căruia 

standardele de ocupare a forței de muncă sunt stabilite prin convenție colectivă și întreprinderile sunt 

responsabile de administrarea salariilor și beneficiilor.76 Finlanda are și ea aranjamente intermediare 

puternice, precum și negocieri colective puternice.77 O variantă recentă a aranjamentului intermediar 

 
70 Anumite surse indică faptul că aproximativ 30% din aranjamentele din UE reprezintă în acest moment ocupare directă a forței 
de muncă, deși această cifră ar putea reflecta mai precis serviciile de non-îngrijire conform NACE 97. 
71 Decker/Lebrun (2018: 17). 
72 Mather (2015: 28). 
73 Mather (2015: 28). 
74 Hobson/Bede (2015: 337). 
75 Decker/Lebrun (2018).  
76 Mather (2015: 21f.). 
77 Mather (2015: 28). 
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implică dezvoltarea de platforme online. În țări precum Austria, Germania, Danemarca și Irlanda, 

platformele online sunt folosite pentru a pune în legătură beneficiarii cu persoane care oferă activități de 

curățenie, catering, îngrijire/supraveghere a copiilor, muncă manuală și reparații la domiciliu.78 

Aranjamentul furnizorului de servicii poate implica persoane care desfășoară activități independente, cel 

mai adesea în servicii din domeniul non-îngrijirii. În cazul furnizorilor de servicii care desfășoară activități 

independente, „organizația” constă în totalitate din angajatul/proprietarul întreprinderii de SPC, care 

contractează direct beneficiarii. Înregistrându-se ca întreprindere, angajatul/proprietarul poate beneficia 

de funcții de reglementare ale instrumentelor naționale, cu toate acestea, provocările adesea asociate cu 

ocuparea directă a forței de muncă, precum transparența, precaritatea, drepturile lucrătorilor și protecția 

socială sunt încă problematice.79 Suedia este un exemplu de țară în care furnizorii de servicii trebuie să fie 

companii înregistrate legal pentru a putea participa la cele două instrumente SPC primare prin intermediul 

cărora beneficiarii sunt eligibili pentru deduceri fiscale. Deoarece aceste companii înregistrate pot fi 

entități alcătuite dintr-o singură persoană care desfășoară activități independente, 80  în Suedia 

întreprinderea este adesea sinonimă cu angajatul.  

Provocări legate de formalizarea SPC 

În timp ce ocuparea directă a forței de muncă, cea intermediată și activitățile independente exemplifică 

constelațiile comune ale aranjamentelor de muncă obișnuite, cel mai mare obstacol în calea dezvoltării 

SPC este înclinația sa către aranjamente de muncă nedeclarate. În multe cazuri, beneficiarii și angajații 

continuă să aleagă acorduri nedeclarate, în ciuda existenței instrumentelor menite să stimuleze munca 

declarată, din cauza lacunelor și deficiențelor din cadrul de reglementare existent. Unii angajați nu au 

posibilitatea de a-și declara raporturile de muncă, deoarece este dificil sau imposibil ca resortisanții din 

țări terțe să obțină permise de muncă în domeniul SPC. De aceea, aranjamentele nedeclarate sunt adesea 

atractive pentru beneficiari și angajați pe termen scurt. De obicei, aranjamentele nedeclarate sunt mai 

puțin costisitoare. În plus, beneficiarii pot fi eliberați de formalitățile administrative, iar în cazul 

lucrătorilor, faptul că nu trebuie să achite contribuțiile sociale și impozitele poate face salariile pe oră să 

fie mai mari când munca este nedeclarată decât dacă este declarată. Provocările legate de formalizarea 

SPC pot fi clasificate în provocări de accesibilitate, durabilitate, transparență și funcționalitate: 

- Accesibilitate și durabilitate ale SPC: În cele mai multe cazuri, munca nedeclarată este 

considerată mai accesibilă pentru beneficiari sau implică o compensație mai mare pentru angajați. 

Voucherul austriac, Dienstleistungsscheck (DLS), utilizat pentru servicii de non-îngrijire, este un 

exemplu de instrument criticat din cauza problemelor de finanțare. Costul ridicat per voucher îl 

face să nu fie atractiv pentru beneficiari și necompetitiv în comparație cu munca nedeclarată. În 

plus, este considerat ca fiind prea birocratic și restrictiv în ceea ce privește durata contractului 

 
78 Manoudi et al. (2018: 54). 
79 În unele țări ale UE, atunci când lucrătorii migranți nu pot obține permise de muncă în calitate de lucrători casnici, aceștia se 
pot înregistra uneori ca lucrători independenți pentru a lucra „în mod regulat.” 
80 IMPact (2014d). 
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(limitat la o lună, cu posibilitate de prelungire), iar câștigul limită este redus.81 Lipsa includerii 

ajutoarelor de șomaj și de pensie îl fac să fie și mai puțin interesant pentru angajați.82 

- Transparența și funcționalitatea/simplitatea reglementărilor: Munca nedeclarată persistă și 

dacă instrumentele sunt considerate prea invazive sau complicate sau când anumiți beneficiari 

sau angajați se confruntă cu bariere la utilizarea instrumentelor existente sau nu știu dacă au 

dreptul sau nu să folosească un instrument. Un grup de angajați des afectați constă în resortisanți 

ai țărilor terțe, pe baza unor chestiuni politice din afara SPC. De exemplu, statutul de rezident al 

unui resortisant al unei țări terțe poate îngreuna un beneficiar să îl angajeze în conformitate cu 

legile existente. În Belgia, în ciuda unui sistem de bonuri bine dezvoltat, aranjamentele 

nedeclarate persistă atunci când se angajează imigranți ilegali, din cauza unui sistem insuficient 

de legalizare prin muncă.83 Un contraexemplu este Italia, în care contractele colective SPC includ 

lucrători fără documente.84 Transparența și funcționalitatea pot limita și ele beneficiarii. Este 

posibil ca un beneficiar să nu se califice pentru a achiziționa SPC folosind instrumentele 

disponibile, deoarece nu îndeplinește anumite condiții prestabilite, cum ar fi vârsta, starea de 

sănătate și veniturile. De asemenea, definiția restrânsă a unui instrument poate exclude serviciile 

de care are nevoie un beneficiar.  

Evaluarea instrumentelor în sprijinul dezvoltării SPC  

Așa cum s-a subliniat în secțiunea anterioară, SPC suferă de o lipsă de: 

- Transparență a serviciilor: măsura în care scopul și caracteristicile unui instrument sunt clare și 

inteligibile pentru toate părțile.  

- Accesibilitatea serviciilor: capacitatea tuturor beneficiarilor și angajaților de a folosi un 

instrument.85 

- Funcționalitatea serviciilor: măsura în care un instrument funcționează conform destinației 

prevăzute.  

- Durabilitatea serviciilor: gradul în care un instrument poate răspunde nevoilor de SPC ale țării 

respective într-un viitor previzibil.  

Abordările politice existente care tratează aceste provocări se clasifică în trei categorii: finanțare, 

managementul proceselor și managementul calității. În tabelul 2 sunt prezentate abordările posibile ale 

fiecărei provocări din perspectiva beneficiarilor și a angajaților.  

 

 
81 OIM (2016). 
82 Comisia Europeană (2017b). 
83 Magalhães (2015: 6). 
84 Mather (2015: 29). 
85 Notă: Fiecare instrument nu poate căuta să abordeze accesibilitatea pentru toate grupurile. O țară care dorește să dezvolte 
un sector PHS robust și cuprinzător va dezvolta adesea instrumente unice care se adresează fiecărui grup țintă separat. 
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Tabelul 2: Provocări cu care se înfruntă SPC și abordări existente 

Provocări 
Abordările provocărilor 

Finanțare Prelucrare Managementul calității 

Transparență Beneficiar: Politicile oferă 
informații clare și accesibile 
publicului larg în legătură cu 
costul utilizării instrumentelor 
(de exemplu, prețul 
voucherelor, salariul pe oră/lună 
care trebuie plătit angajaților). 

Angajat: comunicare clară a 
plăților și a salariilor, inclusiv 
informații despre contractele 
colective. 

Beneficiar: Instrumentele 
clarifică rolul organizației 
(dacă există) și modul de 
creare și înregistrare a 
contractelor cu angajații. 

Angajat: 
Responsabilitățile 
organizației (dacă există) 
și ale beneficiarului sunt 
clare în ceea ce privește 
contractele, plata, 
beneficiile, contribuțiile. 

Beneficiar: Instrumentul 
oferă un mod simplu de a 
evalua abilitățile și reputația 
unei organizații sau a unui 
angajat înainte de angajare. 

Angajat: Politicile oferă 
informații despre 
oportunitățile de formare și 
certificare, informații clare 
despre abilitățile necesare 
pentru fiecare post.  

Beneficiar și angajat: 
Reglementările în materie de 
ocupare a forței de 
muncă/contractele colective 
sunt clare și cunoscute de 
ambele părți. 

Accesibilitate Beneficiar: Investiții publice 
pentru a garanta că serviciile pot 
fi utilizate de persoane cu mai 
multe niveluri de venit. 

Beneficiar: Procesele 
sunt ușor de utilizat (de 
exemplu, contractele pot 
fi create cu ușurință, 
voucherele pot fi 
achiziționate cu 
ușurință), iar locațiile 
pentru achiziționarea 
instrumentelor sunt 
convenabile.  

Beneficiar: Sunt disponibile 
informații despre abilitățile 
angajaților sau calitatea 
organizației. 

Angajat: Instruirea și 
certificarea se află la 
dispoziția tuturor angajaților 
interesați. Reglementările 
privind ocuparea forței de 
muncă, inclusiv monitorizarea 
muncii, reclamații și 
mecanisme de remediere 
acoperă toți angajații, 
indiferent de statutul 
acestora. 

Funcționalitate Beneficiar: Punctul de preț al 
instrumentului acceptă 
frecvența de utilizare dorită sau 
necesară.  

Angajat: Instrumentul are ca 
rezultat plata preconizată, iar 
angajații primesc un volum de 
muncă suficient ca să justifice 
implicarea suplimentară în 
domeniu. 

Beneficiar și angajat: 
Procesele sunt clare, 
furnizorii de servicii pot fi 
ușor identificați, 
contracte corecte care 
pot fi înțelese de toate 
părțile. 

Angajat: Se aplică standarde 
și drepturi minime de 
ocupare a forței de muncă. 

Beneficiar și angajat: Oferte 
de formare și certificare 
adaptate la nevoile existente.  
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Durabilitate General: Efect de recuperare 
care satisface sau depășește 
investițiile publice. 

Beneficiar: Utilizarea repetată a 
instrumentului este accesibilă. 

Angajat: Nivelul de salarizare 
permite angajaților să satisfacă 
în continuare nevoile financiare 
proprii pentru autosuficiență, 
contribuțiile rezultate asigurând 
o siguranță netă. 

General: birourile pentru 
procesare se încadrează 
în sistemele de 
guvernare existente, 
locuri pentru vânzarea 
instrumentelor.  

Beneficiar și angajat: 
procesele permit 
raporturi 
extinse/continui între 
beneficiar și angajat, 
dacă se dorește. 
Schemele de permise de 
muncă pentru 
resortisanții țărilor terțe 
permit aranjamente 
permanente, corecte și 
echitabile. 

Angajat: Programele de 
formare și certificare 
pregătesc angajații pentru 
munca continuă în domeniu 
și/sau abilități pentru a se 
pregăti pentru o muncă cu 
calificare superioară.  

Source: Cylus and Rand (2019). 

Mecanismele din cadrul instrumentelor SPC  

Mecanismele încorporate în instrumentele SPC abordează în mod direct patru provocări (vezi Tabelul 3), 

din perspectiva unuia sau mai multor factori (angajatul, beneficiarul sau organizația). Provocările trebuie 

să fie abordate prin strategii sau abordări diverse, care se concentrează asupra modului de îmbunătățire 

a finanțării, managementului proceselor și calității. De multe ori mai, mai multe mecanisme funcționează 

simultan în cadrul unui instrument politic. De aceea, instrumente precum voucherele sociale arată și 

acționează diferit în fiecare stat membru. 

 

Tabelul 3: Interacțiunea dintre mecanisme și instrumente 

Mecanism Instrument Manifestarea mecanismului prin intermediul 

instrumentului 

Finanţare Ajustarea sau scutirea de 

plata contribuției sociale 

Instrumentele pot scuti beneficiarii sau angajații de plata 

contribuțiilor în numele salariatului, cum ar fi pensii sau 

diferite asigurări. 

Deducerea impozitului pe 

venit sau credit 

Utilizatorii pot fi eligibili pentru stimulente fiscale bazate pe 

suma de bani cheltuită anual pe SPC. 
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Reducere sau scutire de TVA  Organizațiile care furnizează SPC pot beneficia de reduceri 

sau scutiri de TVA. 

Managementul 

procesului 

Vouchere sociale Voucherele sociale pot ajuta la reglementarea și 

simplificarea înregistrării angajaților și la facilitarea 

accesului la mecanismele de finanțare.  

Birouri administrative 

centrale 

Birourile administrative pot centraliza și simplifica 

înregistrarea angajaților. De asemenea, pot oferi 

beneficiarilor și angajaților informații și asistență. 

Managementul 

calității 

Programe de formare și 

certificare 

Aceste oferte de calificare ajută la dezvoltarea abilităților 

angajaților și oferă standarde de calitate pentru a crea 

încredere în rândul beneficiarilor. 

Mărci și etichete Organizațiile pot utiliza mărci și etichete consacrate pentru 

a liniști beneficiarii și a stabili standarde în rândul 

angajaților. 

Sursă: Cylus and Rand (2019). 

Mecanismele care iau în considerare finanțarea SPC vizează deseori reducerea costurilor serviciilor pentru 

beneficiar, asigurând în același timp că plata angajatului crește sau rămâne competitivă cu salariile de pe 

piața muncii nedeclarate. În plus, se așteaptă ca multe servicii de îngrijire să fie gratuite, cel puțin în unele 

dintre țările luate în considerare. 

Voucherele sociale pentru serviciile de non-îngrijire pot avea diverse forme. În anumite cazuri, beneficiarii 

plătesc un avans pentru a achiziționa voucherul, însă angajații primesc, în general, o rată suplimentară de 

plată. În Franța, voucherele CESU au două versiuni principale:  

- CESU declarativ: Această formă servește și ca declarație de ocupare directă a forței de muncă 

pentru guvern.86 Familiile raportează câte ore pe lună a lucrat angajatul și salariul net pe oră. 

Voucherul CESU Declarativ, numit CESU, contribuie la aranjamentele de ocupare directă a forței 

de muncă care domină în Franța87 și este însoțit de un credit fiscal de 50%. Salariul pe oră trebuie 

să fie peste nivelul salariului minim. 

- CESU preplătit: Această formă are două opțiuni. Poate fi finanțat și distribuit de către un angajator 

între angajații săi ca beneficiu suplimentar nepecuniar sau de către administrațiile locale ca 

beneficii sociale. Entitățile finanțatoare comandă și distribuie vouchere preplătite angajaților sau 

respectiv rezidenților care au nevoie. Beneficiarul voucherului le poate folosi pentru a plăti total 

sau parțial SPC de care are nevoie.88 

 
86 IMPact (2014b). 
87 Farvaque (2015: 3). 
88 IMPact (2014b); Comisia Europeană/EFSI (2018). 
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În Belgia, beneficiarul achiziționează un anumit număr de bonuri de la o companie emitentă și oferă 

angajatului un voucher pe oră lucrată. Prețul voucherului este stabilit de autoritățile publice. Angajatul 

predă voucherele organizației intermediare la care este angajat și primește în schimb un salariu obișnuit, 

plus beneficii. Organizația returnează voucherele companiei emitente în schimbul unei sume de bani care 

a fost subvenționată din fonduri guvernamentale regionale.89 Acest model este conform raporturilor de 

muncă triunghiulare comune în Belgia. În cazul indemnizațiilor în numerar pentru îngrijire, cum ar fi 

indemnizația de îngrijire din Italia, beneficiarii primesc lunar o anumită sumă de bani de la guvern, pe care 

o pot folosi pentru a plăti direct angajatului prețul de piață pentru servicii.90 

Instrumentele pot, de asemenea, să clasifice SPC ca o categorie specifică de ocupare a forței de muncă, 

care necesită contribuții mai mici la securitatea socială, cum este cazul minijoburilor în Germania. 

Minijoburile limitează salariul angajaților la 450 de euro pe lună sau la un loc de muncă limitat la trei luni 

pe an. Numărul de ore care poate fi lucrat este determinat de salariul minim. Datorită statutului lor limitat 

de ocupare, angajații în cadrul regimului minijob sunt scutiți de contribuțiile de securitate socială, iar 

valoarea contribuțiilor din partea angajatorului este și ea redusă.91 

Deși munca în gospodărie desfășurată în cadrul sistemului minijob nu poate fi considerată un echivalent 

al angajării cu normă întreagă, acest aranjament s-a dovedit benefic pentru anumite tipuri de lucrători,92 

precum și pentru a preveni într-o anumită măsură utilizarea muncii nedeclarate, în special în ceea ce 

privește gospodăriile cu persoane în vârstă.93 Dienstleistungsscheck din Austria funcționează ca un hibrid, 

în cadrul căruia beneficiarii plătesc o contribuție redusă la asigurarea de accidente a angajaților, dar nu și 

asigurarea de pensie și sănătate. Angajații pot alege să plătească asigurarea de pensie și sănătate la o rată 

lunară fixă.94 

Finanțarea instrumentelor SPC poate implica, de asemenea, subvenții fiscale, care în general sunt în 

beneficiul beneficiarilor, și nu al angajaților sau organizațiilor. Acestea pot fi în formă de deduceri fiscale 

sau credite fiscale,95 precum și de reduceri ale cotelor de TVA. Instrumentul specifică în general valoarea 

maximă a creditului fiscal sau a deducerii fiscale, calculată fie pe baza nevoilor gospodăriei, fie pe cote fixe 

standard. În cazul anumitor instrumente, companiile pot profita de beneficii fiscale atunci când cumpără 

vouchere sociale și apoi le distribuie ca beneficiu neimpozabil personalului lor pentru achiziționarea de 

servicii SPC. Un dezavantaj al prestațiilor fiscale este că acestea sunt adesea mai puțin avantajoase pentru 

beneficiarii pensionari sau șomeri, care nu plătesc neapărat impozite pe venit.96 

Mecanismele de management al proceselor încearcă să faciliteze interacțiunea dintre factorii din 

domeniul SPC. De exemplu, instrumentele pot determina modalitățile prin care beneficiarii accesează 

 
89 Informatie Vlaanderen (2020). 
90 Grumiau (2012). 
91 Cu toate acestea, angajații cu un minijob au dreptul la asigurare pentru accidente de muncă. 
92 Este vorba despre lucrători care trebuie să facă față unor provocări de natură psihică, care nu se simt pregătiți să lucreze în 
afara domiciliului, pensionari care au posibilitatea să rămână activi și să câștige un venit suplimentar, precum și despre persoane 
aflate în situații tranzitorii, care caută o ușă de intrare de nivel scăzut pe piata muncii. 
93 Larsen, Christa, comentariu expert, 06.03.2020. 
94 Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020). 
95 O deducere fiscală scade veniturile impozabile totale ale unei persoane, în timp ce un credit fiscal scade valoarea impozitului 
datorat de o persoană fizică. 
96  Pentru a răspunde acestei provocări, unele țări și-au ajustat sistemele de prestații fiscale, astfel încât șomerilor sau 
pensionarilor să le fie rambursate de către autoritățile fiscale. 
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serviciile SPC. Cumpărarea voucherelor sociale poate fi mai ușoară dacă sunt vândute la chioșcuri sau 

online. În Belgia, vânzarea tichetelor de servicii este organizată pe o pagină web oficială, finanțată și 

administrată de autoritățile regionale, în timp ce gestionarea sistemului de tichete de servicii a fost 

încredințată de către cele trei regiuni belgiene unei singure companii.97  Acest lucru poate simplifica 

tranzacționarea tichetelor pentru beneficiari (cumpărare) și angajați, precum și pentru întreprinderile 

intermediare (răscumpărare). Instrumentele pot facilita stabilirea și raportarea contractelor de muncă 

între beneficiari și angajați sau între beneficiari și întreprinderi. De exemplu, sistemul minijob în Germania 

a făcut eforturi pentru a simplifica raportarea și înregistrarea prin crearea unui birou central, „Minijob-

Zentrale.”98 

Voucherul declarativ CESU din Franța, menționat mai înainte, simplifică plata și declararea ocupării forței 

de muncă. 

Politicile de management al calității urmăresc să motiveze beneficiarii și angajații să aleagă în mod activ 

munca SPC formală, bazată pe calitatea sa superioară, comparativ cu munca nedeclarată. Mecanisme 

precum programe de formare sau certificare pentru angajați și mărci sau etichete pentru angajatori 

denotă conformitatea cu regulamentele, cunoașterea industriei, competențele și abilitățile angajaților, 

precum și fiabilitatea. Aceștia pot ajuta beneficiarii să găsească și să aleagă angajați, în timp ce angajații 

pot informa mai ușor beneficiarii sau organizațiile cu privire la abilitățile pe care le dețib și pot percepe 

rate mai mari pe baza abilităților și a criteriilor recunoscute. Mai mult, beneficiarii și angajații obțin 

informații legate de calitatea întreprinderilor intermediare pe baza conștientizării mărcilor și etichetelor. 

La un nivel mai puțin tangibil, dezvoltarea competențelor și a formării în domeniul SPC le oferă angajaților 

o senzație de autorealizare și îi poate ajuta să câștige mai mult respect din partea unei comunității mai 

mari. 

Franța a fost un precursor în dezvoltarea formării și a calificărilor în domeniul SPC. În sistemul francez, 

lucrătorii din orice sector pot solicita ca experiențele lor profesionale să fie recunoscute de o instituție de 

învățământ prin intermediul unui Certificat de Experiență Profesională (VAE).99 Întreprinderile specializate 

în furnizarea de servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă își susțin mai activ angajații în procesul de 

echivalare a calificărilor.100 Din 2016, cel mai frecvent tip de VAE asociat cu munca în domeniul SPC a fost 

Diploma de stat de asistență educațională și socială (DEAES),101 un certificat care confirmă faptul că o 

persoană are abilitățile necesare pentru a răspunde nevoilor zilnice ale persoanelor la domiciliu, într-o 

instituție sau în mediul școlar, indiferent de experiența sa de formare formală.102 

 În Tabelul 4 se prezintă avantajele și provocările asociate cu îmbunătățirea calificărilor formale ale 

angajaților din domeniul SPC. În acesta se consideră procesul din perspectiva angajaților și beneficiarilor 

și reflectă în mare parte serviciile de non-îngrijire.  

 
97 Sodexo este o companie franceză de servicii alimentare și de gestionare a utilităților care servește ca companie emitentă de 
vouchere în Belgia. Este una dintre cele mai mari corporații multinaționale din lume și unul dintre primii doi furnizori de vouchere 
și carduri de servicii din lume. 
98 EFSI (2013: 21). 
99 În franceză: „validation des acquis de l’expérience.” 
100 Farvaque (2015: 42). 
101 În franceză: „Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social.” 
102 1901 Formation (2016). 
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Tabelul 4: Avantajele și provocările implicate în extinderea calificărilor angajaților din domeniul SPC 

 Avantaje Provocări 

Angajații SPC Îmbunătățirea stării activității SPC 

Crearea unui sentiment de solidaritate între lucrătorii 
din SPC 

Cultivarea respectului pentru un standard de excelență.  

Pregătirea angajaților cu o instruire formală și 
experiență educațională relativ reduse pentru trecerea 
eventuală din domeniul SPC în sectoare cu niveluri de 
calificare mai ridicate.  

Creșterea veniturilor, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și a dezvoltării profesionale. 

Creșterea barierelor pentru 
munca în domeniul SPC.  

Descurajarea participării între 
grupurile țintă cu competențe 
mai limitate. 

Costuri de generare 

Beneficiari ai SPC Stabilirea unui standard de îngrijire și servicii la care se 
poate aștepta beneficiarul atunci când angajează un 
lucrător SPC. 

Facilitarea unei senzații mai puternice de transparență 
și încredere. 

Creșterea costurilor de creare a 
locurilor de muncă în domeniul 
SPC, unele dintre ele putând fi 
transmise beneficiarului.  

Creșterea supravegherii și 
inspecțiilor la domiciliile 
particulare. 

Source: Cylus and Rand (2019). 

Managementul calității este un pas cheie în profesionalizarea activității de SPC, deoarece dezvoltă 

așteptări pentru angajați și angajatori corespunzătoare altor cariere.  

- Dezvoltarea unor standarde coerente de ocupare a forței de muncă; 

- Disponibilitatea formării și certificării sau acordării de diplome; 

- Oportunități mai mari de negociere colectivă. 

Ca atare, politicile și instrumentele care vizează calitatea nu sunt concepute doar pentru a îmbunătăți 

calitatea SPC, ci și pentru a face din SPC un domeniu de activitate cu o calitate mai bună pentru angajat. 

Acest lucru poate fi realizat prin politici care vizează o reglementare mai cuprinzătoare. 

În Irlanda, de exemplu, elaborarea unui cod statutar de bune practici în 2007 a dus la schimbări 

semnificative în modul în care sunt percepuți angajaților din domeniul SPC de către public ca forță de 

muncă cu drepturi de angajare. În afară că dă dreptul angajaților SPC la contracte scrise, salariu minim, 

program de lucru maxim și concediu plătit, acesta prevede că beneficiarii SPC trebuie „să respecte 

demnitatea și intimitatea angajatului.”103 Multe țări, cum ar fi Austria, Finlanda, Franța, Irlanda, Olanda, 

Spania și Suedia, au introdus inspecții la domiciliu, în speranța asigurării respectării drepturilor angajatului. 

În Spania, inspectorii trebuie să verifice dacă au fost încheiate contracte de muncă cu angajații.104  

 
103 Mather (2015: 24). 
104 Mather (2015: 24). 
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În Suedia, inspectorii au scopul de a monitoriza dacă beneficiarii SPC pun la dispoziția angajaților un mediu 

sănătos și sigur.105 

Relația dintre regimurile de bunăstare și politicile de SPC 

Clasificarea regimului de bunăstare se folosește de mult timp pentru a grupa țările europene și a explica 

comportamentele și rezultatele politicii lor pe baza tradițiilor și caracteristicilor comune. Această tipologie 

poate fi utilă și pentru a înțelege provocările cu care se confruntă dezvoltarea domeniului SPC în diferite 

state membre ale UE și înclinația acestora de a aborda aceste provocări cu ajutorul diferitelor tipuri de 

politici și instrumente SPC.  

Literatura privind regimurile de bunăstare clasifică țările europene după cum urmează: 

- Regimurile nordice (Danemarca, Finlanda, Suedia și Olanda)106 sunt tipificate de un stat puternic, 

axat pe măsuri de redistribuire - de regulă bazate în majoritatea pe impozite generale - în sprijinul 

egalității și al coeziunii sociale. Acestea au un nivel ridicat de ocupare a forței de muncă și egalitate 

de gen, sisteme puternice de asistență socială și politici extinse de sprijinire a familiei.107  

- Regimurile continentale (Germania, Franța, Austria, Luxemburg și Belgia) tind să fie corporatiste, 

condiționând beneficiile personale de participarea pe piața forței de muncă puternică, dar de 

multe ori rigidă. Au sindicate puternice și o istorie puternică de încurajare a rolului bărbatului ca 

susținător al familiei. Cu toate acestea, aceste țări tind să aibă sisteme puternice de sprijin social 

și niveluri de redistribuire moderate până la ridicate, bazate pe contribuții sociale aparținând de 

diferite scheme de securitate socială sau impozite generale.108 

- Regimurile mediteraneene (Spania și Italia) se caracterizează printr-un accent puternic pe 

îngrijirea oferită de familie, ceea ce poate duce la decalaje semnificative în ceea ce privește 

egalitatea de gen în domeniul ocupării forței de muncă. Acestea au o redistribuire mai redusă și 

se concentrează mai puțin pe reducerea sărăciei, precum și mai puține sisteme de asistență 

socială.109 

- Regimurile anglo-saxone (Irlanda și Malta)110 se caracterizează printr-o atitudine relaxată față de 

bunăstare. Sistemele lor de securitate socială nu sunt bine dezvoltate, iar transferurile sociale 

rămân scăzute, cu o incidență ridicată a testării resurselor.111 

 

 
105 Mather (2015: 24). 
106 Olanda tinde să prezinte caracteristici atât ale regimurilor nordice, cât și ale celor continentale, în ceea ce privește politicile 
și instrumentele de SPC. În ciuda concentrării pe reducerea impozitelor, Olanda are beneficii în numerar dedicate îngrijirii. 
107 SensAge (2014). 
108 SensAge (2014). 
109 SensAge (2014). 
110 Sistemul de asistență socială maltez oferă o fuziune unică de filosofii de asistență socială. Pe de o parte, Malta are unul dintre 
cele mai mari procente de prestații în numerar condiționate de venituri în raport cu totalul prestațiilor din Uniunea Europeană. 
Cu toate acestea, este relativ generoasă în alte domenii de politică. În același timp, familia tradițională, asociată în general cu 
modelul tradițional al bărbatului întreținător de familie, este mai predominantă decât în diverse alte state sociale. 
111 Urbé (2012). 
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Evident, nu toate țările acoperite de proiectul Ad-SPC se încadrează în această clasificare, concentrându-
se pe regimuri. Este important faptul că s-a acordat mai puțină atenție academică analizei statului social 
în țările din Europa Centrală și de Est,112 în general, și sectorului SPC din aceste țări, în special. Acest lucru 
face ca o clasificare amănunțită și o comparație fără cusur să fie mai dificilă și nu concludentă, iar o altă 
abordare a analizei acestor țări va fi prezentată în secțiunea respectivă de mai jos. În harta de mai jos 
(Figura 1), toate țările din cadrul proiectului Ad-SPC sunt reprezentate și clasificate în funcție de un 
tip/regim de furnizare a bunăstării sociale pentru a obține o imagine de ansamblu rapidă asupra diverselor 
parcursuri istorice și a asemănărilor dintre țări. 
 

Figura 1: Țările SPC grupate după caracteristici comune de asistență socială

 

Sursa: Rossow (2020). Notă: Nu toate țările enumerate se încadrează în clasificarea regimurilor; a se vedea textul). 

În cele ce urmează, raportul oferă o imagine de ansamblu asupra stadiului actual al SPC în funcție de 

diferitele grupe de regimuri sau tipuri de bunăstare, pornind de la țările Ad-SPC din grupa A (cele cu 

sisteme SPC mai avansate). 

 

 
112 Această clasificare include țările care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică și care în prezent fac parte din UE sau aspiră 
să adere la aceasta. Pentru acest capitol special, sunt acoperite următoarele țări vizate de proiectul Ad-SPC: Bulgaria, Republica 
Cehă, Estonia, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria (Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene 2020). 
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Țările din Grupa A: Țări mediteraneene, nordice și cu regim continental 

În acest grup, țările mediteraneene oferă, în general, mai puține servicii sociale prin intermediul statului. 

În aceste condiții, există o tradiție mai îndelungată și neîntreruptă a lucrătorilor casnici non-îngrijire și 

chiar a muncii informale și nedeclarate.113 Activitățile de îngrijire, de exemplu, au fost lăsate în general la 

latitudinea familiei. Astăzi, întrucât multe familii nu pot oferi personal îngrijiri pe termen lung, în special 

rudelor mai în vârstă, angajează adesea îngrijitori în mod formal. Acești angajați adesea desfășoară și 

activități de non-îngrijire. În Italia, lucrătorii casnici sunt clasificați drept „colf” (menajeră clasică), dacă 

oferă în majoritatea servicii de non-îngrijire sau ca „badante”, dacă sarcina lor principală este aceea de a 

oferi îngrijiri unei persoane dependente. Printre acestea din urmă se numără multe femei imigrante, care 

adesea nu au acte și de obicei prestează aceste servicii de îngrijire pe termen lung ca lucrătoare casnice.114 

Modelul așa-numitului „imigrant în familie” indică obișnuința muncii de non- îngrijire și chiar a muncii 

interne. Instrumentele SPC în sine au acordat o atenție mai mică promovării serviciilor de non-îngrijire, 

deoarece această nevoie este deja satisfăcută de numeroșii lucrători casnici nedeclarați.  

De asemenea, s-a pus mai puțin accent pe conceperea instrumentelor destinate trecerii lucrătorilor casnici 

nedeclarați către aranjamente formale. Deși s-au depus eforturi pentru implementarea unui volum mai 

mare de muncă pe bază de contract, aceasta are tendința să fie mai puțin supravegheată. Țări precum 

Italia și Spania au implementat scheme de regularizare a lucrătorilor fără acte, mulți dintre ei desfășoară 

activități SPC nedeclarate. 115 - 116 Astfel, în multe țări mediteraneene există tendința de a dezvolta 

instrumente orientate spre îngrijire, care să se concentreze mai mult pe nevoile beneficiarului decât pe 

cele ale angajatului. Este obișnuit să existe instrumente de îngrijire bazate pe plată în numerar, testate pe 

baza mijloacelor, în consecință instrumente pentru persoanele vulnerabile ale căror familii pot fi mai puțin 

capabile din punct de vedere financiar să le îngrijească. Așa cum este ilustrat de indemnizația pentru 

îngrijire din Italia, utilizarea avantajelor este adesea la latitudinea beneficiarului. În acest fel, 

instrumentele în numerar pentru îngrijire sprijină sau facilitează adesea în mod indirect aranjamentele de 

muncă nedeclarate și pot descuraja perfecționarea competențelor în domeniul SPC,117 întrucât interesul 

beneficiarului este să obțină cât mai multe servicii cu cât mai puțini bani. Obiectivul țărilor care utilizează 

în principal instrumente de îngrijire bazate pe numerar este, în primul rând, să se asigure că sunt 

îndeplinite nevoile membrilor mai în vârstă și ale celor mai vulnerabili ai societății. După cum s-a discutat 

anterior, în Spania, beneficiile în numerar pot fi chiar folosite pentru a plăti membrii familiei ca să le ofere 

ceea ce altfel ar fi o îngrijire neplătită, consolidând astfel accentul pe îngrijirea oferită de rude în aceste 

țări. Aceste țări se confruntă cu provocări în a garanta că instrumentele de îngrijire limitată sunt accesibile 

tuturor pe măsură ce populația îmbătrânește și tot mai mulți îngrijitori din familie revin pe piața muncii. 

 
113 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
114 Rugolotto et al. (2018). 
115 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
116 Una dintre schemele de regularizare din Spania se numește ‘arraigo social’ sau ‘înrădăcinare socială’, prin care imigranții fără 
documente pot obține permisul de muncă dacă pot demonstra următoarele: reședința continuă în Spania în ultimii trei ani; că nu 
au cazier judiciar în ultimii cinci ani; că au un contract de muncă pe o perioadă de cel puțin un an, cu normă de cel puțin 30 de 
ore pe săptămână (pot fi contracte multiple), precum și dovezi documentate privind legăturile de rudenie și/sau integrarea 
socială. În mod alternativ, persoanele fizice pot demonstra: doi ani de ședere continuă în Spania, niciun antecedent penal în 
ultimii cinci ani și un raport de muncă informal, cu durată de cel puțin 6 luni, care a fost recunoscut printr-o sentință 
judecătorească sau de către inspecția muncii. Acest program a fost util pentru persoanele care lucrează în special în domeniul 
SPC de non-îngrijire. De asemenea, a deschis o cale către reședința permanentă după 5 ani. 
117 Pfau-Effinger/Geissler (2005). 
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În plus, poate fi dificil să se asigure transparența instrumentelor de numerar pentru îngrijire, în special 

atunci când modul în care sunt utilizate fondurile este controlat în mod limitat.  

În regimurile nordice și continentale, obiectivele pentru proiectarea instrumentelor SPC tind să fie 

similare: reducerea muncii nedeclarate, sprijinirea creării de locuri de muncă calificate și îmbunătățirea 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată. Cu toate acestea, natura instrumentelor diferă în 

funcție de contextul național. 

Țările nordice  tind să conceapă politici de SPC axate pe combaterea aranjamentelor de muncă 

nedeclarată și dezvoltarea sectoarelor de muncă slab calificată. Deoarece serviciile de îngrijire a 

persoanelor în vârstă și a copiilor sunt acoperite în general de serviciile sociale furnizate prin intermediul  

statului de bunăstare și urmăresc un obiectiv de politică socială cu o misiune de interes general, 

instrumentele SPC se pot concentra mai mult pe dezvoltarea piețelor pentru servicii de non-îngrijire. Cu 

toate acestea, întrucât utilizarea acestor instrumente de SPC de non-îngrijire tinde să fie larg răspândită 

în rândul persoanelor în vârstă și familiilor cu copii mici din țările nordice, se pare că aceste instrumente 

sunt de asemenea folosite pentru a ajuta persoanele în vârstă să continue să trăiască independent și 

pentru a promova egalitatea de gen și echilibrul dintre viața profesională și cea privată în rândul părinților 

muncitori.  

Mecanismele primare utilizate în țările nordice sunt reducerile fiscale și beneficiile,118 care pot fi explicate 

prin diferența de salarii relativ mică între munca calificată și slab calificată din aceste țări și nevoia clară 

de a face ca SPC să fie accesibile. În afară de instrumentele de non-îngrijire bazate pe deduceri fiscale, 

Olanda are și un instrument în numerar pentru îngrijire. Spre deosebire de instrumentele în numerar din 

regimurile mediteraneene, instrumentul AWBZ este mai puternic reglementat, solicitând beneficiarilor să 

declare pe cine angajează și pentru ce servicii. Această reglementare  contribuie la garantarea faptului că 

acest instrument în numerar sprijină ocuparea formală a forței de muncă.119 Interesant este că, în timp ce 

instrumentele finlandeze și suedeze se concentrează pe sprijinirea aranjamentelor de muncă 

intermediare, instrumentele olandeze sprijină modele directe de ocupare a forței de muncă. Cu toate 

acestea, întrucât multe întreprinderi suedeze active în domeniul serviciilor casnice sunt de fapt persoane 

care desfășoară activități independente, aceste instrumente sprijină și un aranjament de muncă între 

beneficiar și angajat.120 Instrumentele nordice trebuie să garanteze faptul că serviciile lor sunt accesibile 

pentru diferite niveluri socio-economice sau riscă să fie considerate un beneficiu pentru cei bogați. 

În ceea ce privește serviciile casnice de non-îngrijire, țările continentale împărtășesc accentul puternic 

pus de țările nordice pe dezvoltarea de instrumente care reduc aranjamentele de muncă nedeclarată și 

creează locuri de muncă necalificată. Totuși, la fel ca țările mediteraneene și Olanda, Germania și Austria 

tind să se concentreze mai mult asupra îngrijirii și au dezvoltat instrumente care favorizează 

aranjamentele directe de ocupare a forței de muncă pentru serviciile casnice de non-îngrijire. În Franța, 

în cazul ocupării forței de muncă directe, nu se face nicio diferență între lucrătorii care oferă servicii de 

îngrijire și cei care oferă servicii de non-îngrijire. Ca și în cazul Olandei, instrumentele în numerar pentru 

 
118 Pavolini/Ranci (2008). 
119 Pavolini/Ranci (2008). 
120 Morel (2015). 
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îngrijire din aceste țări sunt mai bine reglementate pentru a sprijini aranjamentele de muncă formale.121 

În schimb, instrumentele din Belgia sunt concentrate pe servicii de non-îngrijire și promovează utilizarea 

aranjamentelor intermediare, dând dovadă de anumite paralelisme cu țările nordice. Instrumentele 

continentale tind să folosească cea mai largă varietate de mecanisme, combinând beneficii fiscale, 

reduceri ale contribuțiilor, mecanisme de procesare destinate facilitării achiziționării și plata cu vouchere, 

precum și dezvoltarea unor tipuri speciale de contracte de minijoburi. Franța a creat și mecanisme de 

marcare și etichetare pentru indicarea calității. O provocare-cheie pentru acest regim este durabilitatea, 

dat fiind că programele sale tind să se bazeze foarte mult pe subvențiile guvernamentale. 

 

Țările din grupa B (politici SPC mai puțin dezvoltate) și în comparație cu cele din grupa A 

Atunci când se analizează țările din grupa B Ad-SPC (cu politici SPC mai puțin dezvoltate) din Europa 

Centrală și de Est, cercetările arată că „statele de bunăstare post-comuniste nu pot fi reduse la niciunul 

dintre tipurile de state de bunăstare ale lui Esping-Andersen sau la alte tipuri bine cunoscute de state de 

bunăstare,”122 deoarece căile lor de dezvoltare sunt prea diverse.123 Cu toate acestea, în cazul îngrijirii, 

varietățile tipologiei familiarismului propuse de Chiara Saraceno și Wolfgang Keck (2008) permit o mai 

bună înțelegere a statelor de bunăstare post-comuniste în comparație cu omologii lor din Europa de Vest 

și de Sud.  

În loc să dezvolte modele separate, Saraceno și Keck se referă la „patru modele diferite de-a lungul 

continuumului familiarizare-defamiliarizare”. „Familialismul implicit”, cel care caracterizează majoritatea 

statelor de bunăstare post-comuniste, se referă la familialismul neacceptat, întrucât nu există sau există 

puține alternative publice oferite pentru îngrijirea familiei și sprijin financiar. „Familialismul susținut”, care 

ar corespunde modelului mediteraneean al lui Esping-Anderson, se referă la politici care de obicei includ 

impozitarea și concediile plătite și ajută familiile să țină pasul cu responsabilitățile financiare și de îngrijire. 

„Familialismul opțional”, care se apropie de modelul continental, se referă la faptul că se oferă opțiunea 

între a fi plătit pentru a îngriji un membru al familiei sau a utiliza îngrijiri cu sprijin public. În cele din urmă, 

„de-familializarea”, care ar corespunde modelului scandinav, se referă la individualizarea drepturilor 

sociale, reducând astfel responsabilitățile și dependențele familiei.124 

Cu toate acestea, dacă se iau în considerare domenii specifice de intervenție și nu regimul național de 

bunăstare în totalitate, rezultatele pot fi diferite. Astfel, de exemplu în ceea ce privește sprijinul pentru 

persoanele cu handicap sever, se poate observa o prevalență a „familialismului opțional”, întrucât 

indemnizațiile de îngrijire, care pot fi utilizate pentru angajarea unui îngrijitor sau a unui membru al 

familiei ca asistent personal, sunt disponibile și în statele membre continentale, mediteraneene, precum 

și din Europa Centrală și de Est. Autorii înșiși recunosc că „un anumit grad de familialism este prezent 

implicit  și în țările cele mai defamilializate sau cu familialism asistat, în special în domeniul îngrijirii.”125 

 
121 Morel (2015). 
122 Fenger (2007). 
123 Lauzadyte-Tutliene/Balezentis/Goculenko (2018). 
124 Saraceno/Keck (2008: 9). 
125 Saraceno/Keck (2008: 10). 
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În același timp, există o tendință generală îndreptată către comercializarea și privatizarea furnizării de 

servicii, susținută de reglementarea UE privind contractarea serviciilor competitive și de presiunea fiscală 

în favoarea privatizării resurselor publice/municipale.126 În consecință, se poate observa o pluralizare a 

furnizorilor de servicii, cu o prezența mai accentuată a companiilor cu scop lucrativ în toate țările luate în 

considerare, dar și o importanță în creștere a nivelului municipal în furnizarea serviciilor publice, precum 

și (re-)apariția celui de-al treilea sector societal prin intermediul cooperativelor, întreprinderilor sociale 

sau organizațiilor de utilizatori.127 

În acest context, furnizarea de SPC orientate către îngrijire a devenit și ea mai orientată către piață și 

concentrată pe persoane, unde beneficiarii accesează pachete de îngrijire oferite de o combinație între 

organizații din sectorul public, privat și din cel de-al treilea sector.128 Chiara Saraceno și Wolfgang Keck 

subliniază că există o diferență majoră între defamilializarea sprijinită de stat și defamilializarea sprijinită 

de piață. În ultimul caz, diferențele de venit și de statut social pot îngreuna accesul la servicii. Această 

situație se accentuează cu atât mai mult cu cât bugetele de austeritate au afectat puternic capacitatea 

autorităților publice de a răspunde la nevoilor sociale. Astfel, în România, deși serviciile medicale de 

îngrijire la domiciliu ar trebui să fie disponibile gratuit pentru toți cei asigurați, de fapt sunt disponibile 

numai în limitele stabilite de bugetele anuale ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. În contextul 

furnizării de servicii de către o combinație de factori din sectorul public, privat și terț, apare riscul de 

consolidare intersecțională a diferitelor dimensiuni ale discriminării, ceea ce îngreunează accesul la SPC 

pentru anumite grupuri defavorizate, precum romii sau populația săracă din mediul rural. În special în 

cazul statelor membre din Europa Centrală și de Est, unde eradicarea sărăciei este încă pe agenda politică, 

ar trebui să se acorde o atenție specială includerii grupurilor defavorizate și protejării accesului acestora 

la toate serviciile de care ar putea avea nevoie. Cu toate acestea, la fel ca în cazul Bulgariei, există și o 

anumită mișcare: această țară a introdus o nouă lege a serviciilor sociale în 2019, care va intra în vigoare 

în 2020 și care introduce o filozofie complet nouă și modifică cadrul juridic pentru planificarea, furnizarea, 

finanțarea și monitorizarea serviciilor sociale. În majoritatea celorlalte țări, sprijinul social este văzut în 

principal ca o sarcină care trebuie asigurată de membrii familiei (ceea ce în Ungaria este chiar consacrat 

în Constituție).129 

În cele din urmă, și în special pentru practicienii din domeniul SPC din Europa, înțelegerea faptului că țările 

par să se grupeze în funcție de regimul de bunăstare atunci când este vorba de sistemele SPC, poate fi de 

ajutor în luarea în considerare a abordării discursului privind SPC la nivelul UE și cum să se dezvolte 

discursuri în țările în care SPC s-a bucurat până în prezent doar de o atenție limitată. Țările se pun de acord 

în ceea ce privește obiectivele comune pentru dezvoltarea SPC, prioritizarea îngrijirii față de non-îngrijire, 

orientarea către audiențe și aranjamente specifice țintă, precum și cu privire la alegerea mecanismelor. 

 
126 Wollmann (2018). 
127 Wollmann (2018). 
128 Power/Hall (2018). 
129 Spasova et al. (2018: 17). 



Acest proiect este finanțat  
de Uniunea Europeană.  

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

31 

 

Privind spre viitor  

În cadrul proiectului Ad-PSH factori interesați cheie din 21 de state membre au participat la o serie de 

ateliere și seminarii legate de discursurile naționale pe tema SPC. În statele membre în care SPC este deja 

activ pe agenda națională, atelierele s-au concentrat pe înțelegerea stării actuale a sectoarelor, 

determinarea planurilor de dezvoltare continuă a acesteia și colectarea de exemple de bune practici. În 

țările în care politicile SPC s-au bucurat până în prezent de mai puțină atenție, seminariile s-au concentrat 

pe identificarea obiectivelor și intereselor naționale care ar putea contribui la dezvoltarea și luarea în 

considerare a modului de a avansa.  

Cu toate acestea, colectarea de informații cuprinzătoare cu privire la situația SPC în toate cele 21 de state 

membre ale UE reglementate de proiectul Ad-SPC a reprezentat o mare provocare.  În special în țările în 

care SPC a primit mai puțină atenție până în prezent, dar și în Italia și Spania, informațiile sunt disponibile 

în cea mai mare parte în limbile naționale - dacă sunt disponibile. În aceste cazuri, o importanță crucială 

au avut-o identificarea și contactarea experților, care nu erau doar familiarizați cu acest domeniu, dar și 

vorbeau limba engleză și erau pregătiți să se angajeze într-o rețea europeană. Din păcate, acest lucru nu 

a fost întotdeauna posibil și, în anumite cazuri, rezultatele atelierului trebuiau completate cu cercetări 

suplimentare și cunoștințe de specialitate. Dar și în țări în care părțile interesate locale au salutat proiectul 

cu mult interes și chiar cu entuziasm, precum România și Republica Cehă, trebuie să se depună mai mult 

efort pentru a încuraja autoritățile publice să ia măsuri. 

Cu toate acestea, acolo unde până în prezent au existat doar inițiative punctuale orientate către SPC, ca 

în cazul Bulgariei, factorii potențiali s-au dovedit a fi dificil de identificat și de contactat. În situațiile în care 

nu există o definiție clară a lucrătorilor SPC și nu sunt recunoscute niciun fel de reprezentări de interes, 

mecanismele de dialog social nu pot funcționa, iar partenerii sociali sunt dificil de abordat. Din aceste 

motive (politici SPC slab dezvoltate; grupuri de interese locale puțin numeroase; lipsa unei situații de 

informare sistematică și probleme de traducere), în unele dintre țările vizate de proiect, rapoartele 

individuale din cadrul proiectului Ad-SPC variază în ceea ce privește conținutul de informații și sursele 

analizate. Această variație se reflectă și în acest raport sintetizat privind stadiul actual. Prin urmare, un 

nivel mai scăzut de informații reflectă situația națională în sectorul SPC. 

Cu toate acestea, având în vedere nevoia evidentă de regularizare a SPC și interesul ridicat pentru 

implementarea instrumentelor pentru dezvoltarea acestui domeniu, expansiunea succesivă a 

cunoștințelor ar trebui să continue cu siguranță. Rețelele trebuie să fie extinse în special în țările Europei 

Centrale și de Est, unde domeniul Ad-PSH este sprijinit încă mult prea puțin sau nu este foarte bine 

dezvoltat. Diversificarea rețelelor părților interesate din aceste state membre este importantă și în ceea 

ce privește identificarea experților care ar putea fi implicați în activități transnaționale de învățare a 

politicilor. Proiectele viitoare s-ar putea baza pe primii pași făcuți de Ad-SPC în crearea rețelei, dar s-ar 

putea concentra mai mult pe expertiza locală și pe o implicare mai puternică a experților locali pentru a 

crea o rețea tematică paneuropeană a părților interesate. Crearea unei baze de cunoștințe comune va 

sprijini discursurile și învățarea politicilor la nivel național și va oferi un punct de plecare solid pentru 

procesele de formulare a politicilor la nivel european. Astfel, angajamentul UE față de Convenția ONU 

privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu 

handicap au sprijinit alocarea bugetelor și implementarea accesului la furnizarea în natură a serviciilor de 
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îngrijire și/sau indemnizațiilor în numerar pentru persoanele cu dizabilități în toate țările în care s-a 

desfășurat proiectul. Prin urmare, o implicare mai puternică la nivelul UE ar putea avea un impact similar 

și în cazul dezvoltării SPC.  

Planul de acțiune pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, prezentat de 

Comisia Europeană,130 pune un puternic accent pe egalitatea de șanse și locuri de muncă pentru toți, 

precum și pe sprijinirea mobilității profesionale și a reconversiei economice. Extinderea ocupării formale 

a forței de muncă în domeniul SPC prin diferite inițiative, cum ar fi tranziția lucrătorilor casnici din 

economia nedeclarată și punerea la dispoziția acestora de condiții de muncă corecte și locuri de muncă 

egale cu lucrătorii din alte sectoare economice, sprijinirea reconversiei profesionale a lucrătorilor care 

doresc să se angajeze în sectoarele de îngrijire casnică și non-îngrijire și crearea accesului la muncă și 

drepturi sociale pentru toți lucrătorii SPC ar reprezenta o contribuție majoră la obiectivele expuse mai sus, 

în timp ce sprijinirea simultană a Strategiei europene privind egalitatea de gen și a Actului european 

privind accesibilitatea prin crearea de instrumente de sprijin destinate atât femeilor dispuse să se angajeze 

cu normă întreagă, cât și persoanelor cu dizabilități care se confruntă cu obstacole în calea incluziunii. 

Întrucât cooperativele au fost deja numite ca factori importanți în domeniul SPC în unele țări europene, 

ca de exemplu Italia, dezvoltarea SPC ar contribui și ea la implementarea obiectivelor Planului de acțiune 

al UE pentru economia socială. 

Având în vedere că lucrătorii casnici au deseori o mobilitate transnațională, factorii la nivel european, 

precum nou creata Autoritatea Europeană a Muncii, sunt invitați să le asigure condiții de muncă echitabile. 

Factorii la nivel european pot stabili impulsuri pentru crearea unui cadru de calificare la nivel european 

pentru lucrătorii casnici, care să le permită să își transfere competențele dintr-un context în altul. Astfel, 

sectorul SPC ar putea fi un exemplu nu numai pentru o agendă europeană a competențelor actualizată, ci 

și pentru promovarea standardelor europene de calitate în educația și formarea în domeniul SPC în lume. 

În plus, adoptarea convenției 189 a OIM privind drepturile personalului casnic și protejarea accesului la 

drepturile sociale de către lucrătorii migranți ar putea sprijini în continuare regularizarea în aceste 

sectoare. Atât din punct de vedere al beneficiarilor, cât și al angajaților, punerea în aplicare a politicilor 

europene comune de combatere a discriminării, în special în ceea ce privește rasismul și antițigănismul, 

prezentată de Inițiativa privind egalitatea și incluziunea romilor, ar sprijini simultan atât includerea 

lucrătorilor romi în sectoarele asociate cu SPC, cât și un acces mai bun pentru romi la SPC de care ar putea 

avea nevoie. Într-o perspectivă similară, dezvoltarea SPC ar trebui să facă parte și din viziunea pe termen 

lung a UE pentru zonele rurale, atât în scopul prevenirii excluderii populației rurale din serviciile de 

asistență casnică, cât și pentru a crea oportunități de ocuparea forței de muncă diversificate pentru 

rezidenții din mediul rural. 

  

 
130 Comisia Europeană (2020c). 
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Glosar 

Formalizare: În contextul activității de îngrijire informală, Comisia Europeană descrie cum 

„formalizarea îngrijirii informale are loc fie prin plăți și securitate socială asociată (pensii și 

asigurări de sănătate), formare/certificare a schemelor de competențe și, în cele din urmă, 

legislație (recunoașterea statutului și a drepturilor de a fi evaluat ca îngrijitor)”. În același 

articol, CE asociază „orice tip de muncă formală” cu următoarele caracteristici: plăți (de 

preferință periodice și previzibile); un contract de muncă și securitate socială (adică protejat 

prin reglementare); formare și validarea competențelor; și în cele din urmă, o legislație mai 

extinsă, care recunoaște importanța rolului și oferă asigurarea unui anumit standard minim 

de drepturi.”131 

Imigrare: Imigrarea este acțiunea prin care o persoană își stabilește reședința obișnuită pe 

teritoriul unui stat membru pentru o perioadă care este sau se așteaptă să fie de cel puțin 12 

luni și care a avut anterior rezidența de obicei într-un alt stat membru sau țară terță 

(Regulamentul (CE) nr. 862/2007 privind migrația și protecția internațională).132 

Lanț de migrație: Termenii migrație în lanț sau lanț de migrație se referă la „un proces în care 

mișcările inițiale ale migranților conduc la mișcări ulterioare din aceeași zonă către aceeași 

zonă. Într-un sistem de migrație în lanț, membrii individuali ai unei comunități migrează și 

apoi încurajează sau ajută mișcările de migrație ulterioare.”133 

Profesionalizare: „[P]rofesionalizare înseamnă să se acorde muncitorilor dintr-un anumit 

domeniu drepturi la muncă și la protecție socială echivalente cu cele de care se bucură 

angajații care lucrează în baza contractelor de muncă reglementate de lege, inclusiv un 

salariu decent, ore de lucru reglementate, concedii plătite, sănătate și siguranță la locul de 

muncă pensii, concedii de maternitate/paternitate și concedii medicale, compensații în caz 

de invaliditate, norme care să reglementeze concedierea sau rezilierea contractului, 

despăgubiri în caz de abuz și acces la formare; deoarece sectorul muncii și îngrijirilor casnice 

poate fi profesionalizat printr-o combinație de finanțe publice (facilități fiscale), finanțe 

sociale (alocații familiale, ajutoare pentru întreprinderi, societăți mutuale și asigurări de 

sănătate, comitete de întreprindere etc.) și finanțe private (plata serviciilor de către persoane 

private).”134 

Profesie reglementată: În contextul muncii și profesiilor, Uniunea Europeană (UE) definește o 

profesie ca fiind „reglementată (...) dacă [cineva trebuie] să dețină o anumită diplomă sau un 

anumit certificat pentru a putea practica profesia respectivă, să participe la examene 

 
131 Parlamentul European (2008). 
132 Eurostat (2018c). 
133 Comisia Europeană (2018c). 
134 Parlamentul European și Consiliul. 
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speciale, cum ar fi examene de stat și/sau să fie înscris într-un organism profesional înainte 

de a o putea practica.”135 

Regularizare: În contextul migrației (ilegale), „regularizarea” este definită de UE „ca o procedură 

de stat prin care resortisanților din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală li se acordă un 

statut juridic”; un sinonim folosit mai frecvent în SUA și mai puțin în UE este „legalizare.”136 

Muncă nedeclarată: În UE, termenul de muncă nedeclarată se referă la „(orice) activitate 

retribuită de natură legală, dar care nu este declarată autorităților publice, ținând cont de 

diferențele dintre sistemele de reglementare ale statelor membre.” Statele membre au 

adoptat mai multe definiții care vizează nerespectarea legislației sau a reglementărilor 

privind munca, impozitul și/sau securitatea socială: Dacă există forme suplimentare de 

neconformitate, nu este vorba de muncă nedeclarată. Dacă bunurile și serviciile furnizate 

sunt ilegale (de exemplu, fabricarea sau traficul de droguri, arme de foc, persoane sau 

spălarea banilor, interzise de lege), atunci fac parte din economia criminală în sens larg și 

anume din economia subterană (definită adesea ca incluzând atât economia informală, cât și 

pe cea criminală) și, dacă nu există nicio plată în bani, face parte din sfera neretribuită.137 

Migrant nedocumentat sau neregulamentat: Uniunea Europeană definește un migrant 

nedocumentat sau neregulamentat ca fiind „un resortisant al unei țări terțe aflat pe teritoriul 

unui stat membru Schengen și care nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește condițiile de 

intrare prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/399 (Codul frontierelor Schengen) sau alte 

condiții de intrare, ședere sau reședință în acel stat membru al UE.”138 

Sferă neretribuită: Termenul de sferă neretribuită se referă la activități de natură legală, dar care 

nu sunt declarate autorităților publice și care nu sunt retribuite.139 

  

 
135 Uniunea Europeană (2019). 
136 Comisia Europeană (2009). 
137 Comisia Europeană (2018b). 
138 Comisia Europeană (2018c). 
139 Comisia Europeană (2018b). 
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