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Introducere 
 

Răspândirea rapidă, începând din martie 2020, a pandemiei de COVID-19 a avut un impact 
foarte diferit asupra diverselor sectoare. Cele mai afectate sunt cele furnizoare de servicii 
pentru care este necesară o mare apropiere fizică față de clienți și care au o pondere ridicată 
în rândul întreprinderilor mici sau microîntreprinderilor care nu dispun de rezerve pentru 
compensarea scăderii cererii de servicii (Pouliakas și Branka 2020). În foarte multe cazuri, 
este vorba de sectoare care necesită abilități de nivel mediu până la scăzut, recrutarea în 
rândul grupurilor puternic expuse la impactul pandemiei de COVID-19 și în care există un 
nivel ridicat de muncă nedeclarată. În afară de sectorul turismului și ospitalității, în sectorul 
serviciilor personale și casnice (SPC) se reunesc natura serviciilor, structura întreprinderilor și 
tiparele de ocupare a forței de muncă.1 
Comisia Europeană (2012) definește SPC ca „[acoperind] o gamă largă 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”. Acest lucru arată că furnizarea de SPC ajută persoanele în vârstă și persoanele cu 
dizabilități să facă față vieții cotidiene, oferă familiilor flexibilitatea unei îngrijiri 
neinstituționale a copiilor și permite utilizarea serviciilor (foarte) specializate în interiorul 
domiciliului și în legătură cu acesta. Mai mult, sectorul SPC este considerat a fi un domeniu al 
ocupării forței de muncă cu un mare potențial de creștere (Baga și colab. 2020). Prin urmare, 
acest raport analizează modul în care au acționat guvernele din Europa pentru a amortiza 
impactul pandemiei de COVID-19 asupra sferei/calității serviciilor și a nivelului de ocupare a 
forței de muncă în diferite ramuri ale SPC. De asemenea, oferă recomandări pentru 
continuarea dezvoltării sectorului SPC în statele membre ale UE. 
 
Analizele se bazează pe rezultatele unei cercetări care investighează impactul pe termen 
scurt al COVID-19 asupra sectorului SPC și răspunsurile politice corespunzătoare din Austria, 
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, 
Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și 
Suedia. În cadrul acestei cercetări a fost aplicată o combinație de metode: 
• A fost efectuat un sondaj al organizațiilor și lucrătorilor din sectorul SPC, precum și al 
gospodăriilor care utilizează SPC/care angajează lucrători din sectorul SPC; 
• Au fost efectuate cercetări de birou pentru colectarea de informații despre răspunsurile politice 
la efectele COVID-19 în diferite ramuri ale sectorului SPC; 
• Au fost realizate interviuri cu experți din nouă țări.2 

 
1 Numai în această dimensiune sau în unele tipuri de servicii oferite în sectorul SPC; a se consulta Secțiunea 2, în care se 
detaliază diversitatea SPC. 
2 Cercetarea a avut loc în cadrul proiectului Advancing Personal and Household Services (Ad-PHS) și la ea au participat șapte 
parteneri: Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități (EASPD); Federația Europeană 
pentru Servicii pentru Persoane (EFSI); UNI Global Union Europa (UNI Europa); european Federația Sindicatelor Alimentare, 
Agricultură și Turism și ramurile aliate (EFFAT); Diesis COOP; Institutul pentru Economie, Muncă și Cultură (IWAK) și 
Federația Europeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a Familiei (EFFE) (a se vedea https://ad-phs.eu/). 
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Impactul pandemiei de COVID-19 asupra 
organizațiilor, beneficiarilor și lucrătorilor 
din sectorul SPC 

 

În scopul investigării efectelor pandemiei COVID-19 asupra sectorului SPC, a fost efectuat un 
sondaj în 27 de state membre ale UE. Acesta s-a desfășurat în perioada 23 septembrie - 23 
noiembrie 2020 și a furnizat 215 de răspunsuri provenind din 15 țări. Cele mai multe 
răspunsuri au venit din țări în care sectorul SPC este mai avansat, iar furnizorii de SPC sunt 
mai bine organizați, astfel încât au putut difuza sondajul în rețelele lor strânse: Italia, Belgia, 
Germania, Franța și Finlanda. Deoarece 50% din răspunsuri au venit din Italia, acestea vor fi 
abordate separat în acest document. În general, nu s-au obținut răspunsuri din țări în care 
proiectul Ad-PHS nu era prezent (țări cu un nivel al SPC mai puțin dezvoltat, cum ar fi Croația, 
Cipru, Grecia, Letonia și Lituania, cu excepția notabilă a Portugaliei). Deoarece numărul de 
răspunsuri este limitat, sondajul nu este reprezentativ pentru populația țintă. Răspunsurile la 
sondaj au fost îmbogățite și contextualizate cu ajutorul unor idei extrase din interviurile de 
specialitate avute cu asociații din sectorul SPC (reprezentanți ai intereselor angajatorilor și 
lucrătorilor) din nouă țări: Austria, Belgia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, 
România și Spania. În ceea ce privește primul val al pandemiei de COVID-19 
(februarie/martie-iunie 2020), sondajul a avut ca subiect: 
• Impactul pandemiei asupra acestor organizații, beneficiari și lucrători din domeniul SPC; 
• Strategiile aplicate de aceștia în lupta împotriva efectelor pandemiei; 
• Structurile de sprijin pe care le au la dispoziție. 
 

65% dintre respondenți au reprezentat organizații din sectorul SPC, 26% gospodării (atât ca 
beneficiari, cât și angajatori de lucrători de SPC), iar 9% din răspunsurile din eșantion au provenit de la 
lucrători din sectorul SPC.3 

 

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra activității organizațiilor, beneficiarilor 
și lucrătorilor din sectorul SPC 
 
Jumătate din organizațiile din sectorul SPC au trebuit să-și înceteze complet (26%) sau parțial 
(24%) activitatea în prima perioadă a pandemiei de COVID-19. 44% dintre respondenții la 
sondaj au apreciat că pandemia a avut un impact puternic asupra veniturilor lor, iar 39% au 
observat o influență moderată. 

 
3 Următoarea prezentare a rezultatelor sondajului nu conține răspunsurile din Italia; prin urmare, are la bază 108 răspunsuri 
din 14 țări. Abătându-se de la profilurile predominante ale organizațiilor, gospodăriilor și lucrătorilor din sectorul SPC, 
respondenții au indicat că majoritatea serviciilor pe care le prestează sau le folosesc sunt de alt tip decât îngrijire (de 
exemplu, curățenie). 
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Prin urmare, 73% dintre respondenți au indicat că capacitatea lor financiară generală a fost 
afectată negativ (Figura 1). 73% dintre organizațiile din sectorul SPC au răspuns că este dificil 
să găsească noi clienți, ceea ce înseamnă că pierderea afacerilor a fost greu de compensat. În 
mai multe țări, participanții la interviu au raportat că clienții SPC au avut diverse motive 
pentru anularea serviciilor în timpul pandemiei: întrucât petreceau mai mult timp acasă, se 
puteau ocupa mai mult de treburile casnice, aveau mai puține resurse financiare sau erau 
îngrijorați pentru grupurile vulnerabile din gospodărie. Deși opiniile experților nu au coincis, 
tendința generală pare să fie că serviciile de îngrijire au fost anulate în mai mică măsură decât 
serviciile de altă natură, cu excepția cazului în care beneficiarii acestora făceau parte din 
grupuri vulnerabile. 
 
Figura 1: Aspecte ale furnizării de SPC afectate de pandemia de COVID-19 (februarie-iunie 2020): Organizații din 
sectorul SPC (în %) 

 
 

Sursă: Sondaj Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 
Mai mult, reprezentanții organizațiilor din sectorul SPC au răspuns că bunăstarea psihologică 
(76% dintre respondenți) și sănătatea fizică (60%) a personalului lor au fost afectate negativ, 
fapt care îngreunează gestionarea furnizării neîntrerupte a serviciilor. De asemenea, 
recrutarea a fost afectată negativ (66%), fapt relevant, de exemplu, într-o situație în care 
lucrătorii obișnuiți nu erau disponibili din cauză de boală sau responsabilități familiale. Este 
interesant faptul că majoritatea respondenților au indicat că, în această situație, comunicarea 
fie nu a avut loc (44%), fie a fost afectată pozitiv (17%). Experții intervievați au raportat că 
organizațiile din sectorul SPC au depus eforturi speciale în comunicarea cu lucrătorii lor din 
sectorul SPC pentru a atenua incertitudinea pe care o trăiau aceștia și pentru a oferi soluții 
individuale gospodăriilor și lucrătorilor din sectorul SPC prin care să asigure continuitatea 
serviciilor. 
 
Majoritatea gospodăriilor (68% dintre respondenți) au declarat că resursele financiare 
disponibile pentru achiziționarea de SPC nu au fost afectate deloc sau că efectele au fost greu 
de observat (18%). Disponibilitatea fondurilor destinate SPC a fost afectată moderat în 14% 
dintre cazuri. Răspunsurile la sondaj au indicat, totuși, că prestarea acestor servicii a 
continuat ca de obicei în numai 25% din cazuri. În 39% din cazuri, organizația sau lucrătorul 
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din sectorul SPC a anulat complet serviciile, iar în 14% din cazuri - parțial. Doar 11% din 
gospodăriile participante la sondaj au declarat că ele anulează parțial serviciile, iar altele 11% 
- complet. Cu toate acestea, interviurile cu experții au contrazis aceste rezultate, raportând 
că pierderea afacerilor și disponibilizărilor în sectorul SPC a avut ca motiv principal scăderea 
cererii din partea gospodăriilor, în principal în ceea ce privește serviciile de îngrijire. Prin 
urmare, incoerența este cauzată cel mai probabil de faptul că eșantionul nostru se înclină 
către gospodării care utilizează în principal servicii de curățenie. 
 
În opinia gospodăriilor, cele mai multe aspecte legate de furnizarea de SPC nu au fost 
afectate, cu excepția modificării comunicării cu lucrătorul care prestează SPC, care a fost 
evaluată predominant ca negativă (79%) (Figura 2). În schimb, comunicarea cu organizațiile 
din sectorul SPC s-a înrăutățit doar în 9% dintre cazuri și s-a îmbunătățit în 7% dintre cazuri. 
Se pare că, dată fiind situația de incertitudine, organizațiilor din sectorul SPC le-a fost mai 
ușor să își reorganizeze comunicarea cu clienții și lucrătorii și să le ofere orientare. 
 
Figura 2: Aspecte ale furnizării de SPC afectate de pandemia de COVID-19 (februarie-iunie 2020): gospodării  
(în %) 

 
Sursă: Sondaj Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 

46% dintre lucrătorii din sectorul SPC au răspuns că veniturile lor nu au suferit absolut nicio 
schimbare sau o schimbare minoră (9%) în timpul primului val de pandemie de COVID-19. Cu 
toate acestea, pentru 27% dintre respondenți, situația s-a schimbat moderat, iar pentru 9%, 
schimbarea a fost puternică. La întrebarea privind schimbările suferite de venit, 46% dintre 
respondenți au declarat că programul lor de lucru a fost redus și 9% - că au fost concediați. În 
această situație de incertitudine, 36% dintre lucrătorii din sectorul SPC participanți la sondaj 
au declarat că capacitatea lor de a găsi un loc de muncă suplimentar sau un nou loc de 
muncă a fost afectate negativ (Figura 3). Cu toate acestea, principala preocupare a 
lucrătorilor din sectorul SPC a fost propria sănătate, 82% dintre respondenți declarând că 
pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra acesteia. Interviurile au arătat că 
acest lucru este legat de stresul creat de disponibilitatea redusă a echipamentelor individuale 
de protecție (EIP) în primele săptămâni ale pandemiei, precum și a necesității de a lucra într-
un mediu în care certitudinile referitoare la prestarea de servicii au fost contestate brusc. Mai 
mult decât atât, lucrătorilor din sectorul SPC le-a fost greu să lucreze în continuare într-o 
situație în care viața lor privată a fost afectată de pandemia de COVID-19. 
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Figura 3: Aspecte ale furnizării de SPC afectate de pandemia de COVID-19 (februarie-iunie 2020): Lucrători din 
sectorul SPC (în %) 
 

 
 
Sursă: Sondaj Ad-PHS COVID (2020). 
 
 

Strategii ale organizațiilor, beneficiarilor și lucrătorilor din sectorul SPC 
destinate atenuării efectelor pandemiei de COVID-19 

 
Majoritatea organizațiilor din sectorul SPC au declarat că au furnizat EIP pentru lucrătorii lor 
din SPC (91%) și au revizuit standardele și procedurile de prestare a serviciilor (84%) (Figura 
4). Acest lucru a fost rezultatul campaniilor de informare lansate în majoritatea țărilor, 
destinate sensibilizării contactelor cu grupuri vulnerabile și respectării măsurilor stricte de 
igienă. În conformitate cu noile standarde privind prestarea de servicii, frecvența, durata 
și/sau natura serviciilor au suferit modificări (69%). Au fost revizuite atât comunicarea internă 
(60%), cât și contactele cu partenerii externi (49%). De asemenea, abordarea bunăstării 
lucrătorilor din sectorul SPC a fost o măsură numită de multe ori (71%). Răspunsurile arată 
că, în timp ce 39% din organizațiile din sectorul SPC au redus programul de lucru al 
personalului, iar 11% l-au crescut, deciziile mai permanente privind personalul au fost luate în 
mai puține cazuri: 20% dintre respondenți au declarat că au angajat noi lucrători SPC, iar 14% 
că au concediat personal. De multe ori, canalele obișnuite de recrutare a personalului nu mai 
erau disponibile, mai ales dacă aveau la bază accesibilitatea autorităților publice. În 
Germania, de exemplu, organizațiile din sectorul SPC nu puteau colabora cu oficiile publice 
de ocupare a forței de muncă pentru recrutarea lucrătorilor din sectorul SPC. În Spania, 
oficiile de securitate socială implicate în înregistrarea îngrijitorilor privați nu au fost deschise, 
ceea ce face mai dificilă recrutarea oficială a lucrătorilor din sectorul SPC, în special pentru 
gospodăriile cu persoane în vârstă. 
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Figura 4: Măsurile luate de organizațiile din sectorul SPC în timpul pandemiei de COVID-19 (februarie-iunie 
2020) (în %) 

Sursă: Sondaj Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 
Principalele măsuri puse în practică de gospodării au fost furnizarea de EIP lucrătorilor lor 
(50% dintre respondenți) sau abordarea bunăstării acestora (39%) (Figura 5). Răspunsurile 
arată că un procent relativ scăzut din gospodării a decis să reguleze aspectele legate de 
furnizarea de servicii (de exemplu, redefinirea standardelor pentru furnizarea de servicii sau 
reducerea/creșterea programului de lucru al lucrătorilor). 
 
Figura 5: Măsurile luate de gospodării în timpul pandemiei de COVID-19 (februarie-iunie 2020) (în %) 

Sursă: Sondaj Ad-PHS COVID-19 (2020). 
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În cazul lucrătorilor din sectorul SPC, cea mai utilizată măsură a fost folosirea de EIP furnizate 
de angajator (64% dintre respondenți) sau cumpărate de lucrător (27%) (Figura 6). Totuși, 
(55%) au considerat că este necesară anularea serviciilor în gospodăriile cu grupuri deosebit 
de vulnerabile. 

Figura 6: Măsurile luate de lucrătorii din sectorul SPC în timpul pandemiei de COVID-19 (februarie-iunie 2020) 
(în %) 

 

Sursă: Sondaj Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 

 

Măsuri și structuri de sprijin disponibile pentru organizațiile, beneficiarii și 
lucrătorii din sectorul SPC 
 
Răspunsurile statelor membre ale UE la pandemia de COVID-19 au fost foarte diferite 
(secțiunea 3). Pentru a obține o primă vedere de ansamblu a măsurilor standard de sprijin 
luate în diferite domenii ale SPC, am solicitat participanților la sondaj să indice dacă o 
anumită măsură de sprijin a fost disponibilă sau nu (Figura 7). 72% dintre respondenți au 
indicat că aveau acces atât la recomandări sau linii directoare, cât și la programe de sprijin 
guvernamental (78%). O proporție ușor mai mică a participanților a indicat accesul la 
consiliere juridică în legătură cu legislația și reglementările muncii (77%) sau la îndrumări 
despre cum să utilizeze în mod optim programele de sprijin guvernamental (61%). După cum 
a reieșit din interviuri, problemele legate de personal sau de cererile de fonduri de sprijin 
guvernamentale erau greu de rezolvat în vremurile de incertitudine generală și toate părțile 
implicate în SPC aveau nevoie de o bună consiliere. În mai multe țări, programele de sprijin 
adoptate pentru organizațiile sau lucrătorii din sectorul SPC nu și-au ținut încă promisiunea 
de a atenua impactul pandemiei, fondurile nefiind încă alocate sau fiind supuse revizuirii și 
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restituirii potențiale dacă nu se îndeplineau toate condițiile. 
Este de remarcat faptul că livrările de EIP au fost disponibile doar în 43% dintre cazuri. 
Participanții la interviu din mai multe țări au confirmat că, mai ales la începutul pandemiei de 
COVID-19, EIP erau extrem de greu de găsit, chiar dacă fusese o condiție prealabilă esențială 
pentru continuarea/reluarea prestării de SPC. 
 
Figura  7:  Disponibilitatea măsurilor de sprijin în timpul pandemiei de COVID-19 (februarie-iunie 2020):  
Organizații, gospodării și lucrători din sectorul SPC (în %) 
 

 
Sursă: Sondaj Ad-PHS COVID-19 (2020). 
 
 

Este important de reținut că au existat mici diferențe între organizațiile, gospodăriile și 
lucrătorii din sectorul SPC. Majoritatea organizațiilor din sectorul SPC au declarat că 
programele guvernamentale de sprijin au fost disponibile (86%), iar indicațiile cu privire la 
modul de utilizare a programelor puteau fi obținute de o pondere mai mare de respondenți 
(56%). În situația în care pandemia de COVID-19 a afectat fundamentele relației de muncă 
(de exemplu, munca de scurtă durată, remunerația în timpul carantinei), 70% dintre 
respondenți au avut acces la consiliere juridică cu privire la legislația și reglementările din 
domeniul muncii. Mai mult, 80% dintre respondenți se pot baza pe recomandări sau 
îndrumări privind prestarea de SPC. Acest lucru arată că organizațiile din sectorul SPC au o 
capacitate mai mare de a obține informații referitoare la măsurile de sprijin disponibile decât, 
de exemplu, gospodăriile care angajează lucrători SPC. Mai mult, multe dintre instrumente au 
fost concepute în jurul unei relații formale de angajare cu o organizație din sectorul SPC și au 
fost furnizate prin intermediul acesteia, astfel încât erau mai predispuse să se implice cu 
privire la disponibilitatea oportunităților de sprijin. 
 
Participanții la interviu au subliniat că obținerea unei imagini de ansamblu asupra situației în 
condiții în continuă schimbare a reprezentat o provocare majoră pentru toată lumea din 
sectorul SPC. Așa cum au indicat respondenții la sondaj, până la 53% nu a fost disponibil un 
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punct unic de informare și consiliere (Figura 7). Pentru organizațiile din sectorul SPC, 
principala sursă de informații referitoare la modul de acțiune în timpul pandemiei de COVID-
19 au fost autoritățile publice (49% dintre respondenți) și asociațiile furnizorilor de SPC 
(35%). De asemenea, 25% din gospodării ca beneficiari de SPC și, în unele cazuri, angajatorii 
din sectorul SPC au consultat mai întâi informațiile furnizate de autoritățile publice, dar 
majoritatea (64%) au declarat în mod explicit că nici autoritățile publice, nici asociațiile 
furnizorilor de SPC și nici sindicatele nu au fost principalele surse de informare pentru ei. 
Lucrătorii din sectorul SPC au consultat în primul rând informațiile furnizate de asociația 
furnizorilor de SPC (36%) sau de autoritățile publice (27%). 

Organizațiile, gospodăriile și lucrătorii din sectorul SPC au evaluat răspunsul autorităților la 
pandemia de COVID-19 în principal ca fiind slab (34%) sau mediu (31%) (Figura 8), în timp ce 
29% au fost mulțumiți de modul de operare al autorităților. 

 
Figura 8: Evaluarea răspunsului autorităților la pandemia de COVID-19 (februarie-iunie 2020): Organizații, 
gospodării și lucrători din sectorul SPC (în %) 
 

 
Sursă: Sondaj Ad-PHS COVID-19 (2020). 

Situația a fost chiar opusă pentru evaluarea acțiunilor asociațiilor din sectorul SPC în timpul 
pandemiei COVID-19: 38,9% dintre respondenți le-au apreciat ca fiind bune, 30,6% ca medii 
și doar 16,7% ca fiind slabe (Figura 9). 

 
Figura 9: Evaluarea răspunsului asociațiilor din sectorul SPC la pandemia de COVID-19 (februarie-iunie 2020): 
Organizații, gospodării și lucrători din sectorul SPC (în %) 
 

 

Sursă: Sondaj Ad-PHS COVID-19 (2020). 
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Organizațiile, gospodăriile și lucrătorii din sectorul SPC în timpul epidemiei de 
COVID-19 în Italia 
Deoarece majoritatea răspunsurilor din Italia provin din gospodăriile care beneficiază de SPC 
sau care angajează lucrători din sectorul SPC (92%), este posibil să fie descrise numai efectele 
pandemiei de COVID-19 asupra acelui grup în detaliu. 47% din gospodării au declarat că au 
furnizat EIP lucrătorilor lor din sectorul SPC în primele luni ale crizei (februarie-iunie 2020). 
Mai mult, 37% au abordat bunăstarea lucrătorilor din sectorul SPC și 36% au revizuit 
standardele și procedurile de furnizare a serviciilor. Acest lucru indică faptul că gospodăriile 
au încercat să nu întrerupă prestarea serviciilor. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare 
faptul că pentru unele gospodării acest lucru trebuie să fi presupus un efort major, deoarece 
14% dintre acestea au cunoscut o scădere puternică, iar 29% o scădere moderată a resurselor 
de care dispuneau. Prin urmare, 18% din gospodăriile italiene participante la sondaj au anulat 
serviciile SPC în totalitate, iar 16% parțial.  Printre măsurile de sprijin în sectorul SPC, 
organizațiile, gospodăriile și lucrătorii din sectorul SPC au indicat faptul că au avut acces la 
recomandări și orientări (65% dintre respondenții la sondaj), programe guvernamentale de 
sprijin (44%) și consiliere juridică privind legislația și reglementările în domeniul muncii (43%).  
Cu toate acestea, 45% au declarat că nu sunt disponibile sfaturi despre utilizarea optimă a 
programelor guvernamentale de sprijin. Mai mult, 65% au afirmat că a lipsit aprovizionarea 
cu EIP.  În această situație, 46% dintre respondenții italieni au apreciat răspunsul autorităților 
ca fiind slab și 20% ca mediu, în timp ce doar 23% au declarat că a fost bun. Evaluarea 
răspunsului asociațiilor din sectorul SPC a fost mai favorabilă, 34% dintre participanții la 
sondaj indicând că a fost bun, iar 22% l-au evaluat ca mediu.  
 
 
 
 

Măsuri de sprijin disponibile în sectorul SPC 
în timpul pandemiei de COVID-19 

 
În timpul pandemiei de COVID-19, statele membre ale UE au dezvoltat răspunsuri foarte 
diferite în sectorul SPC, chiar dacă aveau aceleași obiective: stabilizarea furnizării de SPC 
pentru diferite grupuri de beneficiari, precum și păstrarea SPC ca domeniu care oferă 
oportunități de afaceri pentru o mare varietate de furnizori și ocuparea forței de muncă 
pentru un număr mare de lucrători SPC. Pentru început, vom prezenta o imagine de 
ansamblu asupra principalelor provocări și abordări din domeniul sistemului de asistență 
socială care le permit grupurilor de persoane vulnerabile și/sau dependente să continue să 
locuiască în propria lor casă. Ulterior vom oferi exemple de măsuri de sprijin care au abordat 
continuitatea activităților de afaceri și ocuparea forței de muncă din sectorul SPC. 
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SPC în calitate de componentă a sistemului de asistență socială 
 

Cercetarea documentară a furnizării de SPC în cadrul sistemelor de asistență socială din 21 de 
state membre ale UE a relevat că entitățile care organizează, furnizează și finanțează SPC 
destinate grupurilor de persoane vulnerabile erau conștiente de necesitatea menținerii 
acestor servicii. Măsurile de sprijin s-au adresat autorităților locale, organizațiilor și 
lucrătorilor din sectorul SPC (îmbunătățindu-le reziliența) sau beneficiarilor (permițându-le să 
facă față provocărilor specifice care decurg din pandemia de COVID-19). Aceste exemple 
ilustrează diverse abordări aplicate în diferite state membre ale UE: 
• În țările în care asistența socială este organizată de autoritățile locale, guvernul central a 
majorat plafonul pentru cheltuielile locale legate de COVID-19 sau a alocat finanțare suplimentară 
acestor autorități, astfel încât acestea să poată compensa cheltuielile suplimentare din timpul 
pandemiei (ca de exemplu, în Danemarca și Estonia). Guvernul Spaniei a înființat un fond de 300 
milioane euro, destinat să acopere nevoile legate de COVID-19 în furnizarea de servicii sociale. În 
Bulgaria, sfera serviciilor furnizate de proiectul finanțat de FSE „Îngrijire patronată pentru adulți” a 
fost extinsă pentru a include livrarea de alimente, medicamente și alte bunuri esențiale către 
persoanele vârstnice, în special în zonele îndepărtate; 
• În Germania, organizațiile din sectorul SPC care furnizează în mod regulat servicii de asistență 
socială persoanelor care primesc o alocație de 125 de euro din asigurarea lor de sănătate ar putea 
solicita remunerarea acestor servicii de către compania de asigurări de sănătate, chiar dacă serviciile 
au fost suspendate; 
• În Franța, s-a decis acordarea unui bonus lucrătorilor care furnizează servicii de asistență 
socială la domiciliu, în funcție de sumele specificate de autoritățile locale. Cu toate acestea, 
angajamentul politic nu s-a concretizat încă pentru toți lucrătorii, deoarece bonusul acordat diferă 
substanțial între regiuni; 
• În Polonia, s-a majorat alocația disponibilă pentru persoanele cu dizabilități în scopul angajării 
unei persoane de ajutor; în Germania s-a prelungit termenul pentru cheltuirea indemnizațiilor de 
îngrijire personală destinate serviciilor de îngrijire socială. 

 
Odată cu apariția pandemiei de COVID-19, autoritățile locale au identificat nevoia de a-și 
modifica serviciile existente și de a oferi noi tipuri de servicii. De exemplu, vizitele la domiciliu 
au fost înlocuite cu apeluri telefonice sau vizite virtuale pentru a verifica bunăstarea clienților 
și a reduce singurătatea acestora (ca de exemplu, în Danemarca) sau pentru a găsi modalități 
de implicare a familiei și a comunității în moduri reorganizate de prestare a serviciilor (ca de 
exemplu, în Italia). Restricțiile privind contactele personale au determinat autoritățile locale 
să-și reorganizeze canalele de comunicare, ca în București, unde a fost creată o linie 
telefonică specială, la care persoanele vârstnice care nu se pot baza pe o structură de sprijin 
pot solicita asistență pentru activități casnice precum gătitul, igiena personală sau 
administrarea medicamentelor. În Germania, companiile de asigurări de sănătate au convenit 
în mod explicit să remunereze servicii alternative (de exemplu, cumpărături de alimente sau 
apeluri telefonice în loc de servicii de îngrijire directă) furnizate de persoane cu calificare mai 
scăzută în domeniul îngrijirii sau de vecini care oferă ajutor. 
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Aceste reacții flexibile la provocările legate de pandemia de COVID-19 au urmărit să păstreze 
structurile de furnizare de asistență socială din sistemul de asistență socială. Cu toate 
acestea, restricțiile erau încă de amploare în majoritatea țărilor, iar activitățile neesențiale de 
îngrijire la domiciliu au fost amânate, în special în cazul persoanelor care dispun de rețele 
sociale proprii. În Malta, de exemplu, terapia ocupațională, serviciile comunitare și cele de 
asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități au fost oferite numai atunci când erau 
considerate urgente și esențiale. În mare măsură, acest lucru a fost legat de disponibilitatea 
imediată a EIP, deoarece în majoritatea țărilor s-a acordat prioritate spitalelor sau caselor de 
bătrâni. În Slovenia, de exemplu, Consiliul Național al Organizațiilor Persoanelor cu Dizabilități 
din Slovenia a cerut în mod specific autorităților să includă persoanele vulnerabile cu 
dizabilități în grupurile prioritare pentru furnizarea de EIP, subliniind dependența serviciilor 
de asistență socială de astfel de echipamente. 
 
Mai mult, metodele de furnizare a serviciilor tradiționale au fost modificate pentru a proteja 
lucrătorii din sectorul SPC: în Olanda au fost înființate „echipe Corona” speciale care acordă 
îngrijire numai pacienților cu COVID-19; în Slovacia, programul de lucru a fost scurtat sau 
timpul pauzelor s-a modificat pentru a minimiza contactele între lucrătorii din sectorul SPC. 
 
În țările cu reguli de lockdown foarte stricte, personalul din sectorul SPC a fost considerat ca 
angajați esențiali și li s-a acordat mobilitate extinsă. În Spania, prin articolul 7 din Decretul 
Regal 463/2020 li s-a acordat mobilitatea necesară și dreptul de a intra în casele clienților. Și 
în Italia, lucrătorii din sectorul SPC ar putea continua să lucreze, chiar dacă Guvernul a 
sugerat suspendarea activității, cu excepția cazului în care circumstanțele excepționale fac 
necesară continuarea acesteia. Cu toate acestea, au apărut întrebări cu privire la condițiile de 
remunerare a serviciilor care nu pot fi furnizate. Acest lucru depinde de regulile generale 
pentru concediul medical, care au fost modificate în mai multe țări (ca de exemplu, în 
Danemarca și Estonia) și oferă în majoritatea cazurilor un acces mai generos la prestațiile în 
caz de boală. În Italia, lucrătorii casnici aveau dreptul la o indemnizație de izolare la domiciliu 
sau spitalizare prin fondul de asistență medicală Casacolf în caz de contagiere cu COVID-19. 
De asemenea, în Luxemburg, a fost reglementată în mod specific furnizarea de SPC în 
gospodăriile private, specificând că personalul nu poate refuza munca dacă nu deține un 
certificat medical. Lucrătorii sunt scutiți de muncă numai în cazul în care un membru al 
familiei a fost infectat cu COVID-19, având dreptul la remunerație pentru serviciile anulate. 
 
Lucrătorii în regim intern au constituit un caz specific în sectorul SPC, producându-se litigii, 
deoarece au fost puternic influențați de restricțiile privind mobilitatea transnațională. În 
Austria, unde majoritatea îngrijitorilor în regim intern provin din România, Bulgaria și Croația, 
guvernul central a acordat un bonus unic scutit de taxe în valoare de 500 de euro celor care 
și-au prelungit tura timp de cel puțin patru săptămâni. Mai mult, au fost organizate trenuri și 
zboruri speciale pentru a le permite îngrijitorilor să ocolească restricțiile generale de 
călătorie. În timpul pandemiei de COVID-19, condițiile îngrijitorilor (atât formali, cât și 
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informali) s-au înrăutățit, întrucât membrii familiilor și-au redus vizitele la gospodăriile 
persoanelor vârstnice. Mai mult, îngrijitorii imigranți în regim intern au fost mai expuși 
pericolului de concediere (de exemplu, în Polonia) și de reducerea arbitrară a salariilor. În 
Olanda, sindicatul FNV i-a reprezentat în conflictele de muncă, sugerând înființarea unui fond 
de urgență din care să fie plătiți cei care și-au pierdut venitul. În Italia, un decret 
interdepartamental emis în luna mai 2020 a acordat imunitate angajatorilor care și-au 
înregistrat lucrătorii casnici nedeclarați și lucrătorilor casnici care lucraseră în Italia înainte de 
31 octombrie 2019, eliberându-le permise de ședere temporare. 
 
Modificarea instrumentelor SPC ca mijloace de sprijinire a furnizării de SPC 
 
În țările în care există instrumente de sprijinire a utilizării și furnizării de SPC, acestea au fost 
modificate pentru a asigura continuitatea activităților comerciale și ocuparea forței de muncă 
în sectorul SPC. Acestea au fost concepute fie pentru a spori cererea de SPC, fie (mai des) 
pentru a atenua efectele scăderii cererii de SPC: 4 

• Cerere: 
- În Luxemburg, indemnizația fiscală maximă forfetară pentru angajarea lucrătorilor casnici a fost 

majorată temporar de la 5.400 EUR la 6.750 EUR; 
- În Italia, persoanele care au copii cu vârste sub 12 ani și care nu au luat 15 zile de concediu 

plătit au primit un voucher în valoare de 600 de euro pentru servicii de îngrijire a copiilor; 
- În Belgia, valabilitatea voucherelor de servicii, principalul instrument de sprijin financiar pentru 

inducerea cererii de SPC, a fost prelungită cu trei luni; 
- La Bruxelles, Belgia, subvenția regională pentru voucherele de servicii a fost majorată cu 2 euro 

oră de la 14,60 euro la 16,60 euro între 18 martie și 30 iunie 2020. Acest sprijin suplimentar a 
fost destinat să compenseze EIP suplimentare; 

• Furnizori: 
- În regiunea Bruxelles a fost introdusă o despăgubire brută de șomaj temporar de 2,5 euro/oră. 

Acesta are ca scop să garanteze un venit care să înlocuiască 95% din salariul regulat al 
lucrătorului din sectorul SPC care a lucrat cel puțin o oră în regiunea Bruxelles pentru 
angajatorul lor actual  în ultimele 14 luni. Guvernul valon a dedicat suplimentar 8,6 milioane de 
euro pentru a garanta salariul integral al altor 40.000 de lucrători din sectorul SPC; 

- În Spania, lucrătorilor casnici li s-a acordat 70% din salariu, cu condiția să poată dovedi că și-au 
pierdut locul de muncă sau acesta a fost suspendat. Din martie până în septembrie 2020, 
guvernul spaniol a acordat lucrătorilor casnici peste 23.000 de astfel de subvenții; 

- În Italia, lucrătorii casnici care nu locuiau la domiciliul angajatorului și ale căror contracte de 
muncă însumau mai mult de zece ore pe săptămână, au primit un sprijin de 500 de euro în 
lunile aprilie și mai 2020. 

În majoritatea țărilor, au fost disponibile credite comerciale, scutiri de impozite sau scheme 
generale de sprijin pentru companii (de exemplu, Fondul Francez de Solidaritate pentru 
organizațiile cu o cifră de afaceri mai mică de 1 milion de euro care au pierdut peste 50% din 
venituri). Chiar dacă schemele de sprijin au fost multiple și au fost accesibile și pentru 

 
4 Aici putem prezenta doar o mică parte dintre aceste măsuri, pentru a ilustra gama de abordări adoptate de statele 
membre ale UE. 
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microîntreprinderi sau freelanceri, majoritatea nu erau concepute pentru sectorul SPC și, de 
exemplu, nu țineau cont de specificul acestuia. De exemplu, schema germană de sprijin de 
urgență ar putea fi utilizată pentru acoperirea costurilor de funcționare (cum ar fi, chiria 
pentru birou), dar nu a celor cu personal. Cu toate acestea, organizațiile din sectorul SPC au 
raportat că, deoarece prestarea serviciilor are loc în gospodării, majoritatea costurilor lor 
sunt legate de personal. În Austria, a fost disponibil un ajutor de urgență de 2.000 de euro 
pentru persoanele care desfășoară activități independente. Cu toate acestea, deoarece multe 
dintre aceste persoane sunt înregistrate în țările lor de origine și nu au un cont bancar 
austriac, nu au putut beneficia de acest ajutor. 

 
 
 

Recomandări politice pentru sprijinirea 
dezvoltării sectorului SPC 

 
Pandemia de COVID-19 a reprezentat o provocare serioasă pentru sectorul SPC: a arătat că 
este nevoie urgentă de o acțiune politică destinată sprijinirii rezilienței sale în condiții de 
schimbare. Aceasta se referă în special la serviciile de îngrijire furnizate în sistemul de îngrijire 
pe termen lung (LTC). Dependența diferiților beneficiari ai SPC de furnizarea fiabilă a acestor 
servicii demonstrează necesitatea de a recunoaște importanța SPC și de a aborda în mod 
explicit dezvoltarea ulterioară a acestui sector în reformele în curs sau planificate ale LTC. 
Este necesar să se răspundă la întrebările legate de finanțarea și cercul beneficiarilor de SPC, 
precum și de profilurile de competențe și condițiile de muncă ale lucrătorilor din sectorul 
SPC. 

 
Abordările revizuite în furnizarea SPC în timpul pandemiei de COVID-19 relevă următoarele 
provocări care trebuie abordate de statele membre ale UE în cadrul mai larg al finanțării SPC 
și al responsabilităților: 
• Organizarea furnizării de SPC: trebuie să se găsească modalități de a reorganiza SPC în 
sistemul de asistență socială, astfel încât familiile sau comunitățile locale să fie implicate într-o măsură 
mai mare. Deoarece aceasta implică evaluarea situațiilor deosebit de urgente și/sau complexe, 
inclusiv a diferiților actori, crearea de platforme digitale pentru furnizarea de servicii nu este 
suficientă. Trebuie luat în considerare mai curând modul de a combina diferite oferte și de a 
reorganiza fluxurile de informații. Mai mult, trebuie redefinite relațiile dintre diferiți actori și 
responsabilitățile acestora; 
• Cererea de SPC: ca urmare a suspendării în special a serviciilor de asistență socială pentru 
grupuri vulnerabile pentru o perioadă mai lungă de timp, nevoia de SPC s-a acumulat. Cu toate 
acestea, întrucât capacitățile financiare ale clienților au scăzut în multe cazuri, fără instrumente de 
sprijin direcționate, această nevoie de SPC nu se poate materializa ca cerere de SPC. Această 
problemă este deosebit de importantă, deoarece pandemia de COVID-19 a agravat deficiențele care 
existau deja în furnizarea și finanțarea SPC. Mai mult, instrumentele destinate sprijinirii cererii de SPC 
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trebuie să fie revizuite și extinse pentru a se evita extinderea muncii nedeclarate în sectorul SPC, într-
o situație în care serviciile declarate nu sunt economice sau sunt ușor accesibile; 
• Condițiile de muncă ale lucrătorilor din sectorul SPC: în mai multe țări, prevalența muncii 
nedeclarate în acest sector a însemnat că majoritatea lucrătorilor din sectorul SPC nu au acces la 
instrumentele guvernamentale de sprijin, înrăutățind condițiile de muncă și situația economică a 
acestora. În timpul primei faze a pandemiei de COVID-19, lucrătorii înregistrați ca SPC au 
experimentat și ei niveluri extrem de ridicate de incertitudine inițială în ceea ce privește furnizarea de 
servicii, schimbarea condițiilor cadru pentru furnizarea de servicii și neliniște legată de siguranța 
muncii, atât din punct de vedere personal, cât și cu privire la clienți. Părțile interesate din diferite 
state membre ale UE au raportat că acest lucru are legătură cu percepția generală asupra sectorului 
SPC ca secundar față de asistența medicală și LTC. Aceste conturi arată că trebuie să se recunoască 
faptul că sectorul SPC este la fel de important, întrucât este un pilon esențial al sistemelor mai mari 
de îngrijire a sănătății și furnizare de LTC. 

În ciuda situației dificile creată de pandemia de COVID-19, prin răspunsurile sale la criză, 
sectorul SPC a demonstrat că este rezilient. În timp ce fac față la diverse provocări, părțile 
interesate din sectorul SPC au manifestat dăruire, creativitate și capacitate de progres, 
demonstrând astfel potențialul de inovație inerent acestui sector. Acesta este momentul în 
care trebuie să se folosească aceste impulsuri pentru a sprijini furnizarea de SPC ușor 
accesibile și economice. 
 
 
 
 
 



16 

 

 

Referințe 
Baga, Enikö/Cylus, Rachel/Rand, Sigrid (2020): Personal and Household Services (PHS): Policies and 
Instruments: State of Play in the 21 EU Member States, 2020, disponibil online la https://ad-
phs.eu/personal-and-household-services/ (ultimul acces la data de 10.08. 2020). 
 
European Commission (Comisia Europeană) (2012): COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on 
exploiting the employment potential of the personal and household services. Accompanying the 
document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 
REGIONS Towards a job-rich recovery /* SWD/2012/0095 final */, disponibil online la https://eur-
lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012SC0095&from=RO (ultimul acces la 
data de 10.08.2020). 
 
Pouliakas, Konstantinos/Branka, Jiri (2020): EU Jobs at Highest Risk of Covid-19 Social Distancing: Will 
the Pandemic Exacerbate Labour Market Divide?. IZA Discussion Paper No. 13281, disponibil online la  
https://ssrn.com/abstract=3608530 (ultimul acces la data de 24.07.2020). 


