
 

 

 

 

 

 

 
 

Rezumat 
al raportului privind situația actuală a proiectului Ad-PHS 

 

Introducere: Serviciile personale și casnice în Europa 
În prezent, în toată Europa lucrează 6.3 milioane de persoane în servicii personale și casnice (SPC), ceea 
ce înseamnă aproximativ 3.4% din totalul locurilor de muncă din UE. 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 și să se schimbe așteptările față de furnizarea serviciilor 
de îngrijire și asistență. 
Și 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. 

 
 
Obiectivele proiectului Ad-PHS 
Proiectul Advancing Personal and Household Services (Promovarea 
serviciilor personale și casnice) (Ad-PHS) își propune să creeze un cadru 
discursiv comun pe tema SPC, în care să implice diverse părți interesate 
din diferite state membre. Aceasta însemnă conștientizarea diferitelor 
definiții ale SPC din statele membre și depunerea unui efort de 
comunicare comun destinat găsirii unei definiții fezabile pentru toți 
factorii implicați, unei clasificări comune a diferitelor abordări utilizate 
pentru promovarea acestui domeniu și unei înțelegeri comune a liniilor 
directoare de acțiune, care ar sprijini dezvoltarea sa ulterioară. Prin 
urmare, obiectivul prezentului proiect a fost să înțeleagă modul în care 
funcționează SPC în prezent în diverse contexte și care sunt provocările 
cu care se confruntă, precum și de a utiliza aceste informații pentru a 
dezvolta cadre care să sprijine toate statele membre ale UE să își 
dezvolte politicile de SPC. 

 

În mod concret, urmărirea obiectivelor se face prin pregătirea informațiilor esențiale și inițierea unor 
ateliere tematice în fiecare țară, prin intermediul cărora se colectează și analizează atât informațiile, cât 
și practicile promițătoare identificate. În același timp, se prevede și elaborarea de sugestii pentru 
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Această publicație reflectă doar punctul de 
vedere al autorului, Comisia Europeană 
neputând fi trasă la răspundere pentru orice 
posibilă utilizare a informațiilor conținute în 
aceasta. 

Proiectul Promovarea 
serviciilor personale și casnice 
a acoperit starea SPC în 21 de 
țări 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. 
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dezvoltarea SPC în diferite setări (linii directoare pentru structurile de dialog social, sisteme de vouchere 
sociale, profesionalizare, drepturi și obligații ale părților interesate, platforme și rețele digitale, 
cooperative de lucrători); la fel ca și inițierea un dialog la nivel european, în special printro conferință 
finală. 

 
 
Centralitatea și importanța SPC 
Comisia Europeană definește SPC ca fiind „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.”1 
 

În prezent, statele membre au diferite grade de profesionalizare și formalizare în ceea ce privește SPC. 
Dependența ridicată de lanțurile de migrație, 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 (cartea verde privind îmbătrânirea populației, garanția 
pentru copii, strategia privind egalitatea de gen și strategia europeană pentru persoane cu 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 centrală o are înțelegerea modului în care politicile au avut impact în țările cu instrumente 
SPC avansate. 

 

 
Servicii de îngrijire și de altă natură (non-îngrijire) 
În scopul atingerii obiectivelor generale ale proiectului și a creării unei imagini de ansamblu extinsă asupra 
stării actuale a SPC în toată Europa, trebuie furnizată o clasificare accesibilă a sarcinilor. Cele două categorii 
principale de activități în SPC sunt îngrijire și non-îngrijire sau munca reproductivă. Îngrijirea este prestată de 
un îngrijitor extern și se centrează pe persoană. Aceasta contribuie la bunăstarea fizică a persoanelor, 
precum și la accesul acestora la drepturile omului și la participarea la viața comunității (care aici se 
desfășoară la domiciliu). Activitățile de non-îngrijire sunt, în general, centrate pe obiecte, și constau din 
întreținerea sau pregătirea unui spațiu sau unui obiect direct relaționate cu domiciliul. 

 
 
Părți implicate în raportul de muncă 
Pentru definirea și înțelegerea SPC este nevoie de un sens clar al raportului dintre beneficiarul final 
(individul sau gospodăriile care externalizează activitățile de SPC); angajatul (lucrătorul plătit ca să 
defășoare activități de SPC); angajatorul (un furnizor de servicii sau beneficiarul final) și guvernul (ca 
instanță centrală care stabilește regulile jocului (prin furnizarea de finanțare, crearea și implementarea 
standardelor legale, dezvoltarea instrumentelor, reglementarea contractelor și efectuarea inspecțiilor). 

 
1 Comisia Europeană (2012): Document d elucru al serviciilor comisiei privind exploatarea potențialului ocupării forței de muncă 
în sectorul serviciilor destinate persoanelor și gospodăriilor, însoțind documentul «Comunicare a Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Către o redresare generatoare de locuri de 
muncă», pag. 4. 
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Diferențierea aranjamentelor de muncă 
Aranjamentele de muncă în domeniul SPC pot îmbrăca diverse forme. Acestea pot fi efectuate în cadrul 
unui raport direct de muncă (Franța, ca un exemplu în care acest model este cel mai răspândit) și 
caracterizate prin faptul că beneficiarul final acționează legal ca angajator al lucrătorului SPC. Uneori, 
beneficiarul final primește sprijin din partea unui intermediar contractat pentru a media raportul de 
muncă. Un alt mod de organizare a rapoartelor de muncă în cadril SPC este de a folosi un furnizor de 
servicii. Aceste aranjamente constituie acum majoritatea aranjamentelor din SPC în UE (Belgia are un 
sistem de furnizori de servicii puternic dezvoltat și care beneficiază de sprijin public, în care standardele 
de angajare sunt stabilite prin acord colectiv și organizațiile sunt responsabile de administrarea salariilor 
și a beneficiilor; similar cu de exemplu Finlanda, Franța, Italia, Spania și multe altele). O variantă recentă 
a aranjamentului intermediar implică dezvoltarea de platforme online, ca de ex. în Austria, Germania, 
Danemarca și Irlanda. Cu toate acestea, de multe ori aceste oferte de servicii fac parte din companii pe 
profit private care operează la limita legalității și care nu fac parte întotdeauna dintr-un cadru de servicii 
implementat oficial. Aranjamentul furnizorului de servicii poate implica persoane care desfășoară 
activități independente, cel mai adesea în servicii din domeniul non-îngrijirii (ca de ex. în Suedia). În cazul 
furnizorilor de servicii care desfășoară activități independente, „organizația” constă exclusiv din 
angajatul/proprietarul acesteia, care 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. 

 
 
Provocări legate de formalizarea SPC 
Până în prezent, în multe țări SPC sunt nereglementate sau doar parțial reglementate din punct de vedere 
politic, ceea ce reflectă un avans încă prevalent față de ignorarea structurală a importanței acestui sector. 
În schimb, proiectul Ad-PHS sugerează că trebuie pus un accent mai mare pe contribuția sa masivă la toate 
aspectele sociale ale societății, făcând din SPC un exemplu esențial pentru ideea de investiții sociale. Una 
dintre cele mai mari provocări care împiedică dezvoltarea SPC este înclinația sa către aranjamente de 
muncă nedeclarate (favorizate, de exemplu, de structuri specifice pieței muncii, costul angajării formale 
directe, politici și regimuri de migrație). În multe cazuri, beneficiarii finali 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. 

 
 
Evaluarea instrumentelor care sprijină dezvoltarea SPC 
SPC suferă de lipsă de transparență a serviciilor (măsura în care scopul și caracteristicile unui instrument 
sunt clare și inteligibile pentru toate părțile); accesibilitate a serviciilor (capacitatea tuturor beneficiarilor 
finali și a angajaților de a folosi un instrument); funcționalitate a serviciilor (măsura în care un instrument 
funcționează conform destinației sale); durabilitate a serviciilor (gradul în care un instrument poate 
continua să răspundă nevoilor de SPC ale țării în viitorul apropiat). Abordările politicilor existente care 
răspund acestor provocări se încadrează în trei categorii: finanțare, managementul proceselor și 
managementul calității. Raportul de situație al proiectului evaluează diverse abordări destinate să facă 
față acestor provocări. 
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Mecanisme din cadrul instrumentelor SPC 

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, în cadrul unui 
instrument politic funcționează simultan mai multe mecanisme. De aceea, instrumente precum 
voucherele sociale arată și acționează diferit în fiecare stat membru. 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 timp ce 
mecanismele de management al proceselor încearcă să ajute factorii implicați în SPC să interacționeze mai 
ușor între ei. De exemplu, instrumentele pot determina modalitățile prin care beneficiarii finali accesează 
serviciile SPC. În plus, politicile de management al calității urmăresc să motiveze beneficiarii finali 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. 

 
 
Privind spre viitor 
În cadrul proiectului Ad-PSH, părți interesate cheie din 21 de state 
membre au participat la o serie de ateliere și seminarii legate de 
discursurile naționale pe tema SPC. Cu toate acestea, colectarea de 
informații cuprinzătoare referitoare la situația SPC în toate cele 21 
de state membre ale UE participante la proiectul Ad-PHS a 
reprezentat o mare provocare. Cu toate acestea, având în vedere 
nevoia evidentă de regularizare a SPC și interesul ridicat pentru 
implementarea instrumentelor pentru dezvoltarea acestui 
domeniu, trebuie continuată extinderea succesivă a cunoștințelor. 
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. 
 

Considerăm esențial să subliniem faptul că, în ciuda contribuției majore pe care o au în societatea noastră, 
SPC nu sunt încă suficient de recunoscute și susținute de instituțiile europene și autoritățile publice 
naționale. Această subreprezentare ar putea afecta atât lucrătorii din domeniul SPC, cât și beneficiarii 
finali. 
Cu toate acestea, observăm o anumită compatibilitate la nivelul politicilor și programelor UE, dintre care 
enumerăm în continuare pe cele mai relevante. 

 
 
Compatibilitate programatică 
 

• Astfel, angajamentul UE față de Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și 
Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-2020 au sprijinit alocarea bugetelor și 
implementarea accesului la furnizarea în natură a serviciilor de 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. 

 

Pentru mai multe recomandări, 
consultați Memorandumul 
proiectului Ad-PHS „The 
development of Personal and 
Household Services – a need for 
today and a necessity for tomorrow” 
(Dezvoltarea serviciilor personale și 
casnice - o nevoie pentru astăzi și o 
necesitate pentru mâine) pentru 
noua Comisie Europeană și 
Parlament, din mai 2019.  
 
Documentul este disponibil aici. 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
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• Pilonul european al drepturilor sociale, adoptat de liderii europeni, pune un accent puternic pe 
egalitatea de șanse și locuri de muncă pentru toți, precum și pe sprijinirea mobilității profesionale 
și a reconversiei economice. Din acest motiv, viitorul său plan de acțiune ar trebui să includă 
măsuri care vizează îmbunătățirea accesului și a accesibilității SPC, precum și a condițiilor de 
muncă din acest sector. 

• Recenta Strategie privind egalitatea de gen 2020-2025 a Comisiei stabilește acțiuni-cheie pentru 
următorii cinci ani, combinate cu obiectivul de a consolida integrarea perspectivei de gen în toate 
politicile UE și inițiativele majore. 

• 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 a lucrătorilor casnici, care să le permită să își transfere competențele 
dintr-un context în altul. Platforma Europeană de combatere a muncii nedeclarate va fi integrată 
în 2021 în Autoritatea Europeană a Muncii. 

• 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. 

 


