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Profesionalizarea lucrătorilor din sectorul SPC are o importanț 
ă crucială pentru ț ările membre ale UE:

- Pentru crearea de locuri de muncă declarate, care să 
sprijine atât persoanele vulnerabile (vârstnici, persoane cu 
dizabilități), cât și echilibrul î ntre viaț a profesională și viaț 
a privată;

- Pentru recunoașterea a milioane de lucrători din sectorul 
SPC și pentru a le apăra demnitatea și integr itatea,  oferindu-
le un loc de muncă decent și drepturi sociale esențiale;

- Pentru dezvoltarea abilităților lucrătorilor din sectorul SPC, 
astfel încât să poată oferi beneficiarilor servicii de înaltă 
calitate;

- Pentru recunoașterea la nivel european a ocupațiilor și 
calificărilor care răspund nevoilor beneficiarilor.

3



DEFINIȚII
ESENȚIALE 
ȘI CONCEPTE 
ESENȚIALE

>>

4



DEFINIȚII

1 - Profesionalizare

În acest document, profesionalizarea lucrătorilor este definită ca un mijloc prin care aceștia își dobândesc sau asigură 
recunoașterea abilităților lor profesionale și care îi include într-o carieră profesională: învățarea unei meserii, dobândirea 
de noi competențe care să le asigure dezvoltarea continuă a capacității lor de inserție profesională, schimbarea locurilor 
de muncă și dezvoltarea profesională. În sectorul SPC, profesionalizarea include atât formarea inițială, cât și formarea 
vocațională. 

2 - Profil profesional

Profilul profesional (sau profilul ocupațional) constă dintr-o descriere a ocupației sub forma unei note de utilizare și a unei 
definiții. În afară de aceasta, conține cunoștințele, abilitățile și competențele pe care specialiștii le consideră relevante. 
Obiectivul ansamblului tuturor competențelor este de a descrie un anumit loc de muncă sau un rol organizațional. Un 
profil profesional poate fi descris și ca totalitatea comportamentelor solicitate angajaților în rolul lor organizațional. Prin 
intermediul portalului său de Clasificare europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor şi ocupațiilor (Clasificarea 
europeană a Aptitudinilor, Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor - ESCO), Comisia Europeană structurează relații 
ierarhice între ocupații și profilurile profesionale corespunzătoare.1 

3 - Calificări profesionale

Sunt calificările certificate prin dovezi ale calificărilor formale, atestate de competență și/sau experiență profesională.2. 

Cadrul European al Calificărilor (EQF) este un cadru european comun de referință care a fost dezvoltat pentru corelarea 
sistemelor naționale de calificări din spațiul european și a oferi astfel instituțiilor de educație/formare și angajatorilor 
posibilitatea de a înțelege mai ușor calificările obținute într-o altă țară europeană și de a le transpune în propriul sistem 
de calificări. Este conceput ca un instrument cu rol important în sprijinirea mobilității transfrontaliere a cursanților și 
lucrătorilor, precum și în formarea acestora pe tot parcursul vieții, în întreaga Europă. 

CONCEPTE ESENȚIALE 
S-a estimat că în 2020 SPC reprezentau 6,3 milioane de locuri de muncă formale în UE, ceea ce corespunde a 3,4% din 
ocuparea totală a forței de muncă.3 Se prevede că în următoarele decenii sectorul SPC va continua să crească, în principal 
datorită îmbătrânirii populației europene și a creșterii participării femeilor pe piața muncii. 

La data de 01.01.2019, persoanele cu vârste de 65 de ani și peste reprezentau 20,3% din populația Europei,4 cu diferențe 
semnificative de la o țară la alta (22% în Italia și Grecia, 21% în Germania și 13% în Irlanda). Proiecțiile populației realizate 
de Eurostat arată că numărul persoanelor în vârstă va crește semnificativ: în 2035, acestea vor reprezenta aproape un 
sfert din populația din Belgia (24%), Portugalia (25%), Suedia (24%) și chiar mai mult în Italia (29%) și în Germania (30%). 
Mai mult, proporția relativă a persoanelor cu vârste foarte înaintate din întreaga populație crește mai rapid decât orice 
alt segment al populației Uniunii Europene. Astfel, se așteaptă ca între 2015 și 2080, în UE-28, ponderea persoanelor cu 
vârste de peste 80 de ani să se dubleze sau mai mult, crescând de la 5,4% la 12,7%. 

1 Fiecare concept de ocupație conține un termen preferat și mai mulți termeni non-preferați și termeni ascunși în fiecare dintre limbile ESCO.  Directiva 2005/36/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale 

2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

3 Lebrun (2020).

4 Eurostat, Structura și îmbătrânirea populației, august 2020 

5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036


Numărul persoanelor vârstnice care trăiesc singure este în continuă creștere, întrucât conviețuirea cu rudele tinde să fie 

mai puțin frecventă, din cauza decesului soțului, a tendinței în scădere de a coabita între generații și a distanței geografice 

în creștere între fiii adulți și familiile acestora.  Cele două aspecte ale SPC, îngrijirea și non îngrijirea, prezintă diferențe, 

similitudini și complementarități. În mod tradițional, serviciile legate de îngrijire sunt considerate în Europa ca aflate sub 

umbrela politicilor sociale și, prin urmare, sunt finanțate de organismele publice. Cu toate acestea, serviciile casnice sunt 

acoperite de politici de ocupare a forței de muncă care vizează crearea de noi locuri de muncă formale, reducerea muncii 

nedeclarate și creșterea participării femeilor pe piața muncii prin reducerea activităților neremunerate. 

În ciuda acestor două cadre juridice diferite, un serviciu (ca de exemplu, curățenia la domiciliu) poate fi considerat pe de 

o parte ca îngrijire generală acordată unei persoane dependente sau poate fi oferit persoanelor non dependente cu alte 

perspective socio-economice. Având în vedere dificultățile de a distinge între activitățile de îngrijire și cele de altă natură, 

statutul beneficiarului este important și poate contribui la stabilirea naturii serviciului. 
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1 – Calitate 

Profesionalizarea garantează o mai bună calitate a serviciilor și definește clar sarcinile care trebuie îndeplinite atât în 
timpul activităților de îngrijire, cât și în celor de altă natură.  

Lucrătorii din sectorul SPC trebuie să dobândească atât abilități tehnice (cum ar fi cunoașterea regulilor esențiale de igienă, 
utilizarea unor produse specifice și evitarea reacțiilor chimice periculoase, competențe pentru îngrijirea persoanelor 
vulnerabile, conștientizare profesională și prevenirea riscurilor profesionale), cât și abilități interpersonale ( discreție, 
încredere, autonomie și adaptare la nevoile beneficiarului). 

Ajută beneficiarii să înțeleagă că lucrătorul furnizează un serviciu mai bun decât cel autoprodus. Prin urmare, 
profesionalizarea conduce la o calitate mai bună sau la o producție mai mare, ceea ce la rândul său este un element 
esențial pentru îmbunătățirea salariilor. 

2 – Siguranță 

Profesionalizarea garantează mai multă siguranță în timpul prestării serviciului, 

• învățarea mișcărilor corecte pentru a evita căderile și utilizarea produselor potrivite, 

• prevenirea epuizării profesionale și limitarea cerințelor ridicate de familii, într-un sector în care limita dintre viața 
profesională și cea personală este greu de identificat. 

3 – Recunoaștere 

Profesionalizarea este esențială pentru lucrătorii din sectorul SPC. Aceasta are ca rezultat recunoașterea lor, prin apărarea 
demnității și integrității lor, furnizându-le un loc de muncă decent și drepturi sociale. La nivel european, recunoașterea 
faptului că este vorba de profesii reale, cu valoare economică, socială și societală adăugată.  
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FRANȚA
Iperia5 este o platforma franceză de experți dedicată profesionalizării sectorului ocupării directe, a cărui misiune 
este crearea și dezvoltarea unei oferte de formare și unor instrumente de profesionalizare pentru trei tipuri de 
lucrători: asistenți pentru persoane dependente, îngrijitori (ambii aparținând sectorului îngrijirii) și angajați casnici 
(non-îngrijire). De curând, Iperia a creat un program de formare a profesioniștilor pe tema aspectelor specifice ale 
sprijinului la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități. 

În Franța, 430.000 de persoane dependente din cauza vârstei sau a unei dizabilități aleg să angajeze direct asistentul 
care le însoțește zilnic. Începând cu legea din 2005, persoanele direct interesate pot să locuiască acasă în condiții bune 
mai ușor și mai puțin riscant decât înainte. Îngrijitorii profesioniști și-au exprimat ei înșiși nevoia de profesionalizare 
în domeniul ajutorului și sprijinului persoanelor cu dizabilității, activitate pentru care îngrijitorii casnici trebuie 
să aibă abilități speciale. Asigurarea și adaptarea serviciilor implică formarea profesioniștilor în particularitățile 
îngrijirii la domiciliu a persoanelor cu dizabilități. Certificarea profesională actuală se adresează asistenților medicali, 
îngrijitorilor copiilor și asistenților personali, însă aceasta nu acoperă pe deplin abilitățile necesare. Prin urmare, 
un răspuns adecvat este crearea unei specializări în dizabilități (specializare Handicap) asociată ambelor titluri. 
Specializarea în îngrijirea persoanelor cu dizabilități susține îngrijirea specializată a acestor persoane, pentru a le 
însoți în proiectul lor de viață. Cursul de formare este alcătuit din trei blocuri de competențe și are o durată de 174 
de ore. 

Are la bază o certificare de nivel 3 conform Cadrului european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul 
vieții (EQF) și promovează achiziționarea de cunoștințe fundamentale în domeniul îngrijirii la domiciliu a copiilor 
sau adulților cu dizabilități, ținând seama de particularitățile relațiilor cu o persoană cu dizabilități. Cadrele de 
activitate și competențe legate de formarea „Handicap” exclud îngrijirea medicală și pun accentul pe „cum să 
îngrijești”, adică cum să ai grijă de mediul imediat al persoanei cu dizabilități și să contribui la bunăstarea acesteia. 

În Franța, oferta de formare depinde de modelul de angajare: lucrători angajați direct sau prin intermediul 
furnizorilor de servicii. De asemenea, s-a observat că, în majoritatea cazurilor, în gospodăria unei persoane 
dependente (în vârstă sau cu dizabilități), un singur lucrător îndeplinește toate sarcinile legate atât de activitățile 
de îngrijire, cât și de cele non-îngrijire (ridicarea persoanei, îngrijire generală, curățenie, pregătirea mesei etc.), 
prin urmare s-a preferat o abordare integrată. Prin urmare, lucrătorii pot accesa cursuri de scurtă durată (module 
privind activitățile de îngrijire sau non-îngrijire) sau cursuri de calificare, în care învață atât despre activitățile 
de îngrijire, cât și cele non-îngrijire, pentru a putea interveni eficient în acest tip specific de gospodărie. Această 
abordare provine dintr-o privire pragmatică asupra nevoilor beneficiarilor. 

Furnizori de servicii: 

• Lucrătorii din sectorul SPC care își desfășoară activitatea în cadrul unei organizații SPC care oferă servicii 
persoanelor vulnerabile (persoanelor în vârstă sau cu dizabilități și copiilor cu vârste sub 3 ani) au nevoie de 
diplome sau calificări sau o experiență de minimum 3 ani. Managerii trebuie să fie și ei în posesia unor diplome 
specifice. Prin urmare, multe organizații din sectorul SPC au lansat programe substanțiale de formare, prin 
diferite metode: cursuri fizice „tradiționale”, formare individuală, tutoriale, e-learning etc. Această formare 
variază de la abilități de bază (nivelul 1 al EQF) până la masterat (nivelul 7 al EQF). Aceste programe de formare 
sunt furnizate pe plan intern sau de către organizații de formare externe.

• Chiar dacă nu este necesară nicio diplomă sau calificare pentru alte locuri de muncă în sectorul SPC, ca de 
exemplu curățenie în casă, grădinărit sau îngrijirea copiilor cu vârste de peste 3 ani, multe organizații din 
sectorul SPC își califică angajații ca să poată oferi servicii de calitate superioară.

• Organizațiile din sectorul SPC sunt invitate să semneze Carta Națională NOVA, administrată de Ministerul 

5 https://www.iperia.eu/

10

https://www.iperia.eu/


Economiei și Finanțelor. Semnatarilor li se oferă acces la diferite instrumente menite să-i sprijine în cadrul 
inițiativelor de îmbunătățire a calității serviciilor.

• Alternativ, organizațiile din sectorul SPC pot alege să aplice standarde dezvoltate special pentru acest sector. 
Până în prezent, există patru asemenea standarde: servicii NF „Servicii personale la domiciliu”, Qualicert „Servicii 
pentru persoane fizice”, Qualisap și Cap’Handéo-SAP. Prin adoptarea acestora, organizațiile din sectorul SPC 
convin în mod voluntar să respecte cerințele de calitate înaltă și să se supună la controale periodice.

Actorii din ramura profesională națională a companiilor de SPC sunt implicați activ în dezvoltarea profesionalizării 
lucrătorilor din sectorul SPC. Aceștia lucrează pentru a oferi o gamă integrată de servicii, susținând colaborarea 
mai strânsă între diferitele ocupații care intervin în munca la domiciliu, pentru a face aceste locuri de muncă mai 
atractive. Aproximativ 3.000 de muncitori noi sunt calificați în fiecare an prin sistemul dual de instruire. 

Ocupare directă a forței de muncă: 

Dialogul social a permis crearea unei contribuții convenționale a angajatorilor, în afară de contribuția legală, plătită 
de fiecare gospodărie angajatoare și dedicată formării profesionale a angajaților din acest sector. 

Pe acest fond, sectorul ocupării directe a forței de muncă a reușit să implementeze o politică de profesionalizare, cu 
o diplomă sectorială și o gamă largă de module de formare continuă, accesibile de la prima oră lucrată într-o familie. 
Asistenții materni (îngrijitorii de copii) trebuie să fie autorizați înainte de a putea avea grijă de copii. Pentru aceasta, 
trebuie să urmeze o formare prealabilă de 120 de ore. 

Dialogul social a permis următoarele: 

• Pentru lucrători: posibilitatea de a avea acces în fiecare an la 58 de ore de formare începând de la prima oră 
lucrată, fără condiții de vechime sau program de lucru săptămânal minim.

• Înregistrare ușoară pentru formare pentru angajatori și lucrători privați. Pregătirea nu depinde de contractul 
de muncă, ci de doar de lucrător.

• Un cost zero pentru lucrători și un cost amortizat pentru angajatori pe baza contribuțiilor lor sociale lunare, 
care includ plata costului cursurilor de formare, plata salariului pe tot parcursul cursurilor și o contribuție fixă 
la cheltuielile de întreținere (hotel, călătorii, catering). Această ultimă măsură le permite lucrătorilor să își 
revendice drepturile fără să-și facă griji că pot fi înlocuiți, lucru care reprezintă un obstacol central în calea 
formării în sector.

• Sprijin financiar pentru obținerea permisului de conducere și plata orelor de practică.

În afară de crearea unui cadru special de profesionalizare, a fost creată o ofertă de formare adaptată la realitatea 

sectorului, prin care să se crească atractivitatea acestuia și care să permită recunoașterea competențelor necesare 

lucrătorilor din SPC. 
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SUEDIA 
Pentru îngrijirea pe termen lung, licențele, prețurile și conformitatea sunt stabilite și monitorizate de către 
municipalități, chiar și în cazul furnizorilor privați. Sondajul de satisfacție a beneficiarilor, efectuat anual de Consiliul 
Național pentru Sănătate și Bunăstare (NBHW) este cel mai utilizat instrument pentru măsurarea calității în sectorul 
îngrijirii pe termen lung din Suedia. În plus, din 2015, Institutul suedez pentru standarde a implementat două 
standarde privind „Calitatea îngrijirii, serviciilor, asistenței medicale și reabilitării furnizate persoanelor vârstnice 
cu nevoi extinse în unitățile de îngrijire obișnuite și rezidențiale”. În ultimii ani, unele municipalități au dezvoltat 
programe de formare adresate îngrijitorilor angajați, deși nu există standarde minime pentru formare. Peste 75% 
dintre îngrijitori au o formare formală de cel puțin un an. 

În ceea ce privește domeniul non-îngrijire, unele companii private înregistrate la Almega, asociația reprezentativă 
a angajatorilor care participă la contractul colectiv, au ales să își formeze singure lucrătorii în sarcinile esențiale sau 
să profite de oferta de formare a SRY (Servicebranschens Yrkesnämnd), un organism de formare bipartit lansat de 
partenerii sociali în anul 1985. 

BELGIA 
În schema de vouchere de servicii din Belgia, convenția colectivă sectorială prevede că angajații tuturor companiilor 
de vouchere de servicii trebuie să participe la cursuri de formare cu durată de minim 12 ore sau 2 zile pe an (calculată 
pe baza angajaților cu normă întreagă). Această formare obligatorie este finanțată parțial din fondurile regionale și 
sectoriale de formare. 

Fondul de formare sectorială (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services/Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques) 
a fost creat în anul 2009 de către partenerii sociali. Acesta contribuie la dezvoltarea unei politici de formare a tuturor 
lucrătorii și companiilor care fac parte din Comitetul mixt nr. 322.01. Prin urmare, asigură satisfacerea cerințelor de 
formare din sector și ușurează eforturile de formare a tuturor părților interesate. În afară de finanțarea regională, 
Fondul de formare sectorială acoperă costurile de formare a noilor lucrători cu vouchere de servicii de 9 - 18 ore. 
În plus, Fondul de formare sectorială desfășoară mai multe proiecte, cum ar fi un Fond de Sustenabilitate, care 
are ca obiectiv creșterea conștientizării cu privire la munca gestionabilă și fezabilă din sectorul SPC și a cărei primă 
campanie (din anul 2019) a pus accentul pe furnizarea de echipamente adecvate. Un alt proiect este construirea 
unei platforme digitale de învățare denumită „Ziua mea perfectă”. Acesta își propune să ofere noi instrumente 
de formare lucrătorilor cu vouchere de servicii și în același timp își dorește să fie o platformă de informare pentru 
potențialii lucrători cu vouchere de servicii. 
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GERMANIA 
În Germania, nu există politici publice reale care să sprijine sectorul SPC și, prin urmare, continuă să predomine 
munca nedeclarată. Acesta este motivul pentru care Centrul German de Competențe „Profesionalizarea și asigurarea 
calității serviciilor casnice” (PCSC) efectuează în prezent o analiză generală asupra modului în care ar putea fi aplicată 
o politică de profesionalizare în sectorul SPC.Obiectivul principal este continuarea dezvoltării și în viitor a proiectelor 
care sunt în desfășurare cu succes în prezent. 

• În 2020, centrul de competențe va iniția continuarea dezvoltării planului-cadru de calificare a specialiștilor în 
servicii casnice conexe, la care vor participa diverși experți. Experiența câștigată până acum cu ocazia punerii în 
practică a planului va oferi principalul impuls. Programul-cadru al dgh (Societatea Germană pentru Economia 
Domestică) a reprezentat o contribuție importantă la o bază de instruire uniformă și recunoscută pentru 
specialiștii în servicii casnice conexe în primele etape de finanțare a Centrului de Competențe.

• În prezent, Centrul de Competențe intenționează să dezvolte strategii cu diferite părți interesate în ceea ce 
privește oferta de servicii casnice. Pe această bază, urmează să fie dezvoltat un program de acțiune la nivel 
național pe termen mediu.

• Proiectul pilot „Asigurarea de lucrători calificați prin profesionalizarea serviciilor casnice”, care se desfășoară 
în două locații diferite din Germania din martie 2017 și care este programat să continue până în iunie 2021 cu 
finanțare din partea Ministerului Federal German al Familiei, Persoanelor Vârstnice, Femeilor și Tineretului, 
continuă să ofere rezultate importante. Acest proiect are ca obiectiv adaptarea politicilor publice privind 
piața muncii la cererea și oferta de servicii casnice și cu aceasta dezvoltarea unui plan-cadru pentru calificarea 
specialiștilor din zonă, ceea ce ar trebui să conducă la o bază de formare a specialiștilor uniformă și recunoscută. 
Odată cu acesta, Centrul de Competență va promova introducerea voucherelor pentru serviciile casnice la 
nivel național. Echilibrarea acestui model este un alt aspect de lucru proiectat, care va fi utilizat, de exemplu, 
pentru a elabora criterii pentru companiile eligibile pentru participarea la un model de voucher național.

ITALIA 
Ebincolf este Agenția Națională Bilaterală a Angajatorilor și Lucrătorilor Familiali din Italia, creată în decembrie 2002 
de federațiile naționale ale celor mai reprezentative organizații de angajatori și lucrători din sectorul muncii casnice, 
care au semnat convenția colectivă națională în domeniul muncii casnice. Această autoritate are următoarele funcții: 
înființarea unui observator și evaluarea situației ocupării lucrătorilor casnici; calcularea veniturilor medii standard; 
evaluarea nivelului de punere în aplicare în diferite regiuni și zone a convenției colective naționale și a reglementărilor 
privind lucrătorii migranți; verificarea situației personale și sociale a lucrătorilor casnici și a nevoilor de formare 
ale acestora (Ebincolf finanțează în fiecare an mai multe programe de formare destinate lucrătorilor casnici); și 
furnizarea de analize și propuneri privind securitatea muncii. În acest sens, Ebincolf a publicat cinci documente 
referitoare la securitatea muncii în sectorul casnic, cu următoarele subiecte: curățenia și igiena casnice; prevenirea 
riscurilor legate de alimentarea cu energie electrică în gospodării; prevenirea riscurilor legate de alimentarea cu gaz 
a gospodăriilor; prevenirea riscurilor legate de activitățile care implică utilizarea de scări și scaune; și prevenirea 
riscurilor legate de ridicarea greutăților. Mai mult, prin intermediul Ebincolf , partenerii sociali lucrează la o nouă 
certificare (Certicolf), care să corespundă standardelor tehnice UNI. 
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PROIECTE EUROPENE
Proiectul european atHOME6 condus de grupul de experți „Pour la Solidarité”, a abordat din 2017 până în 2019 
condițiile de muncă ale îngrijitorilor persoanelor în vârstă și, în afară de aceasta, modalitățile prin care aceste 
persoane pot rămâne cât mai mult posibil în condiții bune în casele lor. Pentru a asigura acest sprijin, instrumentele 
de formare a îngrijitorilor sunt un parametru esențial. Proiectul atHOME a fost coordonat de Crucea Roșie franceză 
cu ajutorul partenerilor din Spania, Portugalia și Belgia și face parte din programul Erasmus+, care oferă asistenților 
la domiciliu acces la instrumente de formare. 

Acest proiect tocmai a lansat două instrumente interesante pentru asistenții la domiciliu din sectorul îngrijirii pe 
termen lung: 

• o aplicație mobilă pentru înregistrarea programelor de lucru și a informațiilor medicale pentru îngrijirea 
persoanelor dependente și;

• un program de profesionalizare organizat în jurul a 12 abilități necesare îngrijitorilor.

Proiectul European PRODOME7  a avut ca obiectiv dezvoltarea profesionalizării lucrătorilor casnici din Europa, în 
principal prin dezvoltarea unui program de formare adaptat nevoilor actuale ale acestora. În perechile de proiecte 
formate dintr-un partener social care reprezintă angajatorii casnici (Franța și Italia) sau angajații acestora (Spania) 
și un membru al aspectului de profesionalizare s-au străduit să construiască o referință de certificare pentru profilul 
lucrătorului casnic. 

Acest instructaj a folosit formatul „învățare mixtă” și a fost testat în 2019 în două țări pilot: Spania și Italia. 

Au fost incluse atât competențe transversale (cum ar fi competențe IT sau „ecologice” specifice domeniului casnic), 
cât și competențe specifice. 

Acest proiect, care a luat sfârșit în octombrie 2019 și a fost finanțat prin programul Erasmus+, a prezentat o imagine 
a situației lucrătorilor casnici din Europa: în general aceștia sunt lucrători invizibili, în majoritate femei, uneori fără 
acces la drepturi sociale și care lucrează fără protecție socială. Există mari disparități între țări. Acest proiect a făcut 
legătura dintre politicile publice care vin în sprijinul muncii declarate pe de o parte și promovarea și recunoașterea 
sectorului muncii casnice pe de altă parte. 

Printre rezultatele proiectului, a fost creat kitul de formare PRODOME accesibil gratuit în patru limbi și care constă 
din nouă module și o experiență practică, pentru a se adapta la profilul și nevoile lucrătorilor casnici. Cursul le 
permite participanților să ofere servicii specifice, care răspund unor nevoi specifice. Înainte de publicare, această 
formare a fost testată în Italia și Spania. 

6 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile

7 https://www.prodome.eu/
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1 – Îmbunătățirea furnizării de servicii de calitate 

În cazul îngrijirii timpurii a copiilor, dezvoltarea competențelor lucrătorilor din sectorul SPC s-a dovedit a fi o garanție 
de bunăstare și securitate. În ceea ce privește îngrijirea persoanelor în vârstă, abilitățile specifice, tehnice și relaționale 
conduc la prevenirea pe cât se poate de mult, încetinirea și apoi însoțirea unei pierderi de autonomie la domiciliu: 
adaptarea unei locuințe sigure, respectarea obiceiurilor și intimității persoanei în timpul îngrijirii, stimularea și 
asistarea persoanelor în vârstă fără a efectua sarcina în locul lor, observarea și adaptarea constantă a sprijinului în funcție 
de evoluția abilităților etc. 

2 – Atractivitate pentru industrie 

Alături de evoluția demografică, profesionalizarea constituie o pârghie de contracararea riscului reprezentat de lipsa 
competențelor și a forței de muncă, dacă ne gândim că provocările viitoare fac necesară existența unui număr mult mai 
mare de profesioniști, în special pentru a putea însoți persoanele dependente la domiciliu. 

În special în ceea ce privește îngrijirea la domiciliu, care, după cum se știe, este o industrie în creștere, cu o cerere în 
creștere, trebuie să se caute posibilități de formare adaptată la îngrijirea la domiciliu, dar care să ofere în același timp 
o mare varietate de abilități transferabile. Un raport din 2015 al Observatorului European al Politicii privind Ocuparea 
(EEPO) a analizat în mod explicit statele membre ale UE și a recomandat ca, în perioadele cu un nivel de șomaj ridicat (ca 
de exemplu perioada post-COVID-19), formarea să cuprindă un amestec de abilități generice și vocaționale, care să 
vizeze șomerii adulți pe termen scurt și pe termen lung. De exemplu, este posibil să nu fie evident la prima vedere 
de ce competențe informatice și de digitalizare ar putea avea nevoie un îngrijitor la domiciliu. Însă, dacă acestea 
îi pot sprijini pe beneficiarii finali cu anumite activități, cum ar fi operații bancare online sau declarațiile fiscale online, 
îngrijitorii la domiciliu sunt de mai mult ajutor. Îngrijitorii la domiciliu vor putea, de asemenea, să participe în rețelele 
online de oferte de muncă și cele de lucrători. Digitalizarea este doar un exemplu de abilitate generică care va aduce 
beneficii semnificative îngrijitorilor la domiciliu.  

Formarea și certificarea le permit femeilor să dezvolte cariere în sectorul SPC. În același timp, pot face profesiile din acest 
sector mai atractive pentru bărbați și pot contribui la integrarea imigranților.  

3 – Mai multă recunoaștere 

Deși valoarea economică și socială a locurilor de muncă din sectorul SPC pare clară, trebuie dezvoltate abilitățile 
profesionale ale lucrătorilor pentru a asigura recunoașterea socială și servicii de calitate pentru gospodăriile care au 
nevoie de acestea. 

Profesionalizarea lucrătorilor din sectorul SPC din Europa contribuie la adecvarea serviciului oferit la nevoile în 
continuă evoluție ale familiilor, fiind în același timp mijlocul prin care se asigură că societatea recunoaște faptul că 
abilitățile necesare intră în sfera competențelor profesionale. Recunoașterea muncii emoționale este și ea esențială pentru 
îmbunătățirea imaginii îngrijitorilor la domiciliu. Acești lucrători depun o cantitate semnificativă de muncă emoțională și 
relațională în beneficiul utilizatorilor finali, care este adesea considerată de la sine înțeleasă. Îngrijitorii la domiciliu 
interacționează zilnic cu beneficiarii finali, având cu aceștia o relație pe care mulți beneficiari nu au nici măcar cu propriile 
familii. De asemenea, este important să reținem că moartea și durerea sunt adesea parte integrantă a muncii și că 
acestor lucrători nu li se acordă nici recunoașterea, nici timpul necesare pentru a face față pierderii. De asemenea, 
recunoașterea muncii lor implică recunoașterea formală a faptului că această muncă este dificilă și necesită abilități 
emoționale explicite. 
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4 – Sănătate și standarde 

Toxicitatea produselor de curățare, tulburări musculo~scheletice cauzate de transportul zilnic al copiilor saudeplasarea 
persoanelor în vârstă dependente, treburile casnice, împreună cu angajamentul emoțional necesar în multe relații 
de îngrijire și asistență. Pentru a satisface așteptările gospodăriilor și a indivizilor și în același timp pentru a învăța să 
se protejeze și să prevină bolile profesionale sau accidentele, lucrătorii din sectorul SPC trebuie să dezvolte abilități 
profesionale specifice.

 5 – Capitalul uman 

Prin urmare, dezvoltarea competențelor lucrătorilor din sectorul SPC constituie cel mai eficient mod de a asigura 
dezvoltarea unor locuri de muncă reale cu valoare umană adăugată ridicată și cea mai bună cale prin care oamenii își 
pot da seama că aceste locuri de muncă merită salarii, bunăstare socială și recunoaștere profesională, în special dacă ne 
gândim că este un sector în care predomină munca nedeclarată.  

Profesionalizarea permite lupta împotriva izolării îngrijitorilor: între 10% și 25% dintre cetățenii europeni își asumă rolul 
de îngrijitor informal, aceste procente variind considerabil de la o țară la alta. Datorită definițiilor utilizate și a măsurilor 
stabilite, acești lucrători sunt adesea nerecunoscuți.  

Îngrijitorii informali (sau familiali) se deosebesc de lucrătorii casnici. Eurocarers oferă o definiție clară pentru identificarea 
acestora: „Îngrijitorii informali sunt persoane care furnizează îngrijire (de obicei neplătită) unei persoane care suferă de o 
boală cronică, un handicap sau are o altă nevoie de sănătate sau îngrijire de lungă durată, în afara unui cadru profesional 
sau formal”. Îngrijitorii informali sau îngrijitorii voluntari sunt în general femei, de multe ori mai în vârstă. În UE-28, 18% 
dintre femei nu lucrează deoarece desfășoară o activitate de îngrijire. În Franța, acest procent este unul dintre cele mai 
scăzute (9%), dar în Spania este de 25%, în Italia de 22% și în Germania de 15%.8 

Izolarea nu se produce doar în cazul lucrătorilor informali; îngrijitorii la domiciliu, în general, suferă de izolare. Aceștia 
lucrează în medii de lucru izolate și au foarte puțin contact cu alți îngrijitori la domiciliu. În 2016, Fondul Național de 
Solidaritate Francez pentru Autonomie (CNSA) a creat „Releele asistentului personal”, un program de profesionalizare (un 
curs de 5 sesiuni a 3 ore fiecare), bazat pe schimbul de practici profesionale între colegi, sub îndrumarea unui mediator. 
Acesta le permite asistenților personali să conștientizeze natura profesională a activității pe care o desfășoară, să inițieze 
recunoașterea formării anterioare pe care o au, să deschidă calea către alte programe de formare și să-și construiască o 
rețea profesională. 

Recunoscând abilitățile dobândite de îngrijitori pe parcursul experienței lor ca îngrijitori voluntari și oferindu-le acces la 
formare le permit să își desfășoare activitatea în condiții mai bune. 

Punerea în funcțiune a unor mecanisme care, deși recunosc importanța ajutorului pe care îl oferă, nu îi stagnează în rolul 

lor de îngrijitori. 

8 Eurocarers, îngrijitori și acces la instruire: sondaj general în țările membre ale EU, raport întocmit în legătură cu proiectul TRACK: https://eurocarers.org/track-2/
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RECOMANDĂRI

>>

Autoritățile publice trebuie să ia măsuri urgente pentru a sprijini valoarea 
adăugată a acestor locuri de muncă astfel încât să poată față provocărilor 
demografice și societale viitoare. 

18

1. ASIGURAREA DREPTULUI DE A ACCESA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ, deoarece acestea le permit 
lucrătorilor să-și avanseze în carieră pe baza dorinței și a țelurilor pe care le au în viață, chiar dacă este vorba de 
cursuri care nu au legătură directă cu ocupațiile lor actuale (sau meserii din sectorul SPC).

2. CREAREA DE PROGRAME DE FORMARE ADAPTATE ȘI STABILIREA DE SCHEME DE CERTIFICARE A ABILITĂȚILOR, 
care trebuie să ia în considerare specificul domiciliilor private, să însoțească noi abilități și să îmbunătățească 
validarea formării anterioare. Profesionalizarea trebuie să fie accesibilă prin diferite modalități de dobândire a 
competențelor: cursuri de formare accelerată (module specifice), formare vocațională, recunoașterea formării 
anterioare etc.). Trebuie acordată atenție specială lucrătorilor vulnerabili, ca de exemplu imigranții documentați 
sau nedocumentați.

3. INTENSIFICAREA DIALOGULUI SOCIAL: Promovarea convențiilor colective pentru o mai bună profesionalizare, 
destinată să mărească considerarea acestor locuri de muncă și să permită dezvoltarea profesională. Acolo unde 
există negocieri colective, condițiile de angajare sunt mai bine definite și structurate, ceea ce aduce beneficii atât 
angajatorilor/beneficiarilor prin calitatea serviciilor oferite, cât și angajaților, prin condițiile de muncă și formarea 
profesională de care beneficiază.

4. DEZVOLTAREA în mod proactiv a competențelor transversale adaptate la diverse mize SPC:

- Competențe ecologice pentru a curăța fără a afecta mediul sau sănătatea;

- Abilități de relaționare și autonomie pentru a înțelege cererile, a anticipa nevoile de evoluție și a prezenta 
propuneri adecvate, pe măsură ce crește copilul, pe măsură ce persoana vârstnică își pierde autonomia etc.

- Competențe digitale pentru dezvoltarea capacității de inserție profesională, pentru a ajuta o persoană vârstnică 
să îndeplinească formalități administrative, pentru adaptarea la instrumentele de automatizare a locuinței 
utilizate în gospodărie (aparate inteligente, e sănătate).
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