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Serviciile personale și casnice (SPC) reprezintă un sector în care utilizarea forței de muncă este intensivă. Munca la 
domiciliu și îngrijirea la domiciliu fac parte din ocupațiile care experimentează cea mai rapidă creștere în cadrul economiile 
serviciilor de astăzi. Potrivit unor estimări recente, până în 2025 se vor crea 2,8 milioane de locuri de muncă pentru 
lucrătorii din sectorul îngrijirii personale.1 La nivel mondial, în acest sector își desfășoară activitatea peste 400 de milioane 
de oameni. Pentru Europa, cifrele oficiale estimau că în 2020 existau 6,3 milioane de lucrători oficiali în sectorul SPC.2 De 
asemenea, s-a estimat că numai în Europa, un milion de lucrători nedocumentați (adesea imigranți) efectuează această 
muncă.3 Trebuie să menționăm că, deși există o diferență  între lucrătorii nedocumentați și cei nedeclarați, categoriile se 
pot suprapune de multe ori. 

Un lucrător nedocumentat este un lucrător care nu dispune de actele legale necesare pentru a munci. În comparație, un 
lucrător nedeclarat este o persoană care lucrează în afara cadrului legal (și care adesea nu plătește impozite). Principala 
diferență dintre aceste două forme de lucrători este că cei nedeclarați pot avea dreptul legal de a lucra în UE. Atunci 
când lucrătorii nedocumentați prestează muncă nedeclarată tinde să se producă suprapunerea acestor două forme, iar 
acest lucru este aproape imposibil de estimat sau urmărit de la nivel de stat. Ambele tipuri de lucrători sunt vulnerabile și 
trebuie să facă față la niveluri mai înalte de discriminare. 

Sectorul SPC este în continuare subevaluat, chiar dacă permite participarea mai mare în alte domenii economice prin 
eliberarea familiilor de implicarea în alte activități. În multe țări, locurile de muncă se caracterizează prin lipsa sau nivelul 
scăzut al protecției muncii și sociale, fiind marcate în ultimă instanță de un dezechilibru al puterii între lucrătorii din 
domeniul sănătății și angajatorii acestora. Dezechilibrul puterii se datorează în principal faptului că domiciliile oamenilor 
devin locuri de muncă care expun lucrătorii la riscuri crescute, discriminare și vulnerabilitate. Ipotezele culturale conform 
cărora sectorul SPC este necalificat și nu este o profesie îi determină unii angajatori să nu se considere ca atare și, prin 
urmare, să nu vadă necesitatea de a prelua rolul formal de angajator. Aceștia nu țin cont de condițiile de muncă și nu își 
asumă nicio răspundere pentru mediul de lucru într-un mod structurat. Faptul că în cazul multor angajatori este vorba 
de persoane care se află în situații vulnerabile (în special în cazul îngrijirii la domiciliu) duce, de asemenea, la abuzuri 
împotriva lor.4 De exemplu, dacă angajatorul este o persoană cu dizabilități, poate fi în risc de abuz. 

În prezent, există prea multe sisteme care derogă de la condițiile normale de muncă (de exemplu, minijoburile în Germania, 
sistemul special pentru angajații casnici în Spania sau furnizarea de servicii la domiciliu în Olanda - a se consulta rapoartele 
naționale). Aceste sisteme există în principal pentru a reduce costurile (mai puține contribuții sociale, ceea ce reprezintă 
mai puține drepturi). 

În anumite țări europene, formele de muncă casnică și îngrijirea la domiciliu nu sunt încă considerate „muncă”, rămânând 
prin urmare nedeclarate și nerecunoscute. Până în prezent, numai șapte dintre statele membre ale UE (Belgia, Finlanda, 
Germania, Irlanda, Italia, Portugalia și Suedia) au ratificat Convenția OIM nr. 189.

Acesta este motivul pentru care considerăm că un prim pas esențial este ratificarea Convenției nr. 189 a OIM. Cu toate 
acestea, ar fi o eroare să presupunem că ratificarea îmbunătățește în mod automat drepturile lucrătorilor din sectorul 
SPC; mai sunt încă multe de făcut în toate țările. În consecință, mulți lucrători din domeniul SPC nu se bucură încă de 
aceleași drepturi ca și ceilalți lucrători și în multe cazuri lucrează în zone legale neclare. De exemplu, cu ocazia unui sondaj 
la care au participat 400 de femei migrante care desfășoară activități casnice în Republica Cehă, 53% au declarat că nu 
au contract de muncă.5  Femeile predominant migrante care lucrează în acest sector nu beneficiază de concediu medical 
plătit și nici de pensii, concedii sau alte beneficii standard. În Irlanda, de exemplu, un sondaj la care au participat 500 de 
lucrători migranți fără acte legale a relevat că 30% dintre aceștia erau angajați la domicilii private ca lucrători casnici, 
majoritatea pentru îngrijirea persoanelor în vârstă.6

Aceste condiții de angajare necesită o înțelegerea mai bună a drepturilor și obligațiilor angajatorilor, lucrătorilor și ale 
altor părți interesate, inclusiv cele ale beneficiarilor finali, cum ar fi persoanele în vârstă, copiii și persoanele cu dizabilități.

1 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_ the_trends_for_the_future____2

2 Lebrun (2020).

3 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

4 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf

5 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci/Association for Integration and Migration): Munca în gospodărie: nedepistată și subevaluată, https://picum.org/worked-15-
hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 

6 Vezi Centrul pentru Drepturile Migranților din Irlanda: Irlanda înseamnă Acasă. O analiză a situației actuale a migranților fără acte din Irlanda, https://picum.org/
worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 
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În domeniul SPC, părțile interesate sunt atât angajatorii, cât și lucrătorii, dar trebuie să luăm în considerare și beneficiarul 
îngrijirii, cunoscut și sub numele de utilizator final. Uneori, beneficiarul nu este angajatorul, în timp ce, în unele cazuri, 
este vorba de aceeași persoană. Atunci când beneficiarul este în același timp și angajator, trebuie să se acorde mai multă 
atenție, deoarece persoana respectivă ar putea să facă parte dintr-un grup vulnerabil. 

Conform orientărilor Eurodiaconia privind serviciile de îngrijire la domiciliu, „este esențial ca autoritățile publice să 
protejeze beneficiarii împotriva furnizorilor de îngrijire la domiciliu de calitate slabă și să le ofere beneficiarilor și/sau 
familiilor acestora instrumentele necesare pentru a-și exercita drepturile”.7 Ținând seama de importanța din ce în ce mai 
mare a „serviciilor centrate pe persoană”, trebuie să se cerceteze în aceeași măsură atât drepturile și obligațiile lucrătorilor 
și angajatorilor, cât și cele ale beneficiarilor. Îngrijirea centrată pe persoană le oferă beneficiarilor mai multă autonomie și 
prevede un rol mai activ și mai mult control în relația de îngrijire. 

Pentru a putea oferi servicii centrate pe persoană, toate părțile interesate trebuie să aibă un anumit nivel de formare și 
conștientizare. Obligația nu poate reveni uneia sau alteia, ci toate părțile implicate trebuie să creeze mediul pentru ca acest 
lucru să poată fi asigurat. De exemplu, am putea apela la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități care 
consacră dreptul persoanelor cu dizabilități de a „de a trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalți” și le cere statelor 
să ofere acces la „o gamă de servicii la domiciliu, rezidențiale şi alte servicii comunitare de suport, inclusiv la asistență 
personală necesară vieții şi integrării în comunitate, precum şi pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate” 
(articolul 19). 

Când vine vorba de beneficiarii serviciilor de îngrijire pe termen lung, Principiile Națiunilor Unite pentru persoanele în 
vârstă, adoptate prin rezoluția Adunării Generale 46/91 din 16 decembrie 1991, prevăd că „persoanele în vârstă ar trebui 
să poată trăi în medii sigure și care să se poată adapta la preferințele personale și schimbarea capacităților”, precum și 
faptul că „persoanele mai în vârstă ar trebui să poată locui acasă cât mai mult timp posibil”.8 De asemenea, se înțelege pe 
scară largă că procesul de îmbătrânire include adesea dezvoltarea unor deficiențe pe termen lung, ceea ce înseamnă că 
persoanele în vârstă cu nevoi de sprijin se încadrează în principiile UN CRPD.9 Putem folosi aceste cadre juridice existente 
ca atu pentru îmbunătățirea SPC. 

Cu toate acestea, ar trebui să ne concentrăm pe aplicarea articolului 3.2 din Convenția nr. 189 a OIM, care afirmă că 
există patru dimensiuni ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor casnici la locul de muncă „(a) libertatea de asociere și 
recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă; (b) eliminarea tuturor formelor de muncă forțată sau obligatorie; 
(c) abolirea efectivă a muncii copiilor; și (d) eliminarea discriminării în ceea ce priveşte ocuparea forței de muncă şi 
încadrarea în muncă.” Mai mult, statele membre ar trebui să stabilească și să aplice o vârstă minimă pentru lucrătorii din 
sectorul casnic, în conformitate cu Convențiile 138 și 182 ale OIM. 

În țările care au ratificat, trebuie să se urmărească și să se garanteze conformitatea. Mai recent, la nivel european, un 
aviz al CESE privind Drepturile îngrijitorilor la domiciliu în regim intern prevede că: „Personalul de îngrijire în regim intern 
angajat nu trebuie exclus din reglementările relevante ale UE și ale statelor membre privind munca, respectiv cele privind, 
printre altele: remunerarea corespunzătoare, protecția sănătății și a siguranței, securitatea socială și dreptul la libertatea 
de asociere și de negociere colectivă”.10 Acestea sunt doar câteva exemple de cadre actuale care evidențiază cazurile 
în care există obligații. Trebuie efectuată o revizuire mai completă, care să cuprindă toate cadrele existente. Această 
revizuire ar trebui să ia în considerare impactul acestor cadre și dacă acestea sunt implementate sau nu în mod eficient 
în context local. 

7 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

8 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx

9 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

10 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx

6

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx


Exemple de contracte de muncă există în multe contexte și este esențial să subliniem că acolo unde nu există dialog social și 
negocieri colective, unele țări și organizații au dezvoltat modele de contractele de muncă pentru familii. Muncitorii au dreptul 
la un contract de muncă, care să includă trimiteri la legislația corespunzătoare și în care să se specifice în mod transparent și 
previzibil numărul de ore și condiții de lucru, printre altele. De asemenea, există și exemple de linii directoare și site-uri web care 
vin în ajutorul angajatorilor și lucrătorilor care negociază un nou contract. În absența negocierilor colective, lucrătorii individuali 
sunt dezavantajați și adesea nu au puterea să negocieze condiții de muncă mai bune. Femeile, migranții, persoanele de culoare 
și vorbitorii unei alte limbi decât principala limbă din mediul de lucru sunt persoanele dezavantajate în mod semnificativ în 
ceea ce privește contractele de muncă. Aceste situații sunt incredibil de propice pentru exploatare. Conform Caritas Europa, 
„îngrijitorii la domiciliu în regim intern trebuie să aibă aceleași drepturi ca și ceilalți lucrători din țara de destinație”.11 

Prin urmare, trebuie să se aplice drepturile țării în care lucrează persoana respectivă. Statele membre UE trebuie să se 
coordoneze între ele pentru a garanta aplicarea acestei prevederi. Pentru a garanta protecția acestor drepturi fundamentale 
ale lucrătorilor, statele membre ale UE trebuie să „deconecteze permisele de muncă de un anumit loc de muncă sau angajator 
și să ofere posibilitatea de a schimba tipul permisului și statutul într-o anumită țară”.12 

În art. 16-18 din Convenția nr. 189 a OIM  se prevede accesul suficient la instanțe, tribunale sau alte mecanisme de soluționare a 
conflictelor. În multe cazuri, acest lucru le va cere tuturor celor care lucrează în prezent în sectorul SPC să își regularizeze statutul. 
Se sugerează ca statele membre să creeze un „paravan de protecție”, o separare clară între autoritățile din domeniul muncii și 
aplicarea legilor imigrației. Mai mult, statele membre ale UE trebuie să garanteze aplicarea unor mecanisme de conformitate 
eficiente și accesibile și să aibă prevederi referitoare la inspecția muncii, efectuarea acesteia și sancțiuni. 

11 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/ 

12 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 
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Există diferite modele și organizații de ocupare a forței de muncă, inclusiv organizații non-profit, organizații 
neguvernamentale, companii publice și private. Pe de o parte, există angajarea directă. Pe de altă parte, există 
intermediari sau furnizori de servicii. În alte cazuri, lucrătorii din sectorul SPC operează ca lucrători independenți.13  

De asemenea, există sisteme de vouchere de servicii implementate de agențiile guvernamentale și de ocupare a forței de 
muncă care angajează direct lucrători. În baza art. 15 din Convenția OIM nr. 189: 

• angajatorii sunt răspunzători de protejarea angajaților împotriva practicilor de recrutare frauduloase;

• taxele percepute nu trebuie suportate de angajați.

Potrivit Caritas Europa „pentru ca recrutarea să aibă succes din perspectiva tuturor părților interesate, recrutarea/
schimburile trebuie să fie corecte, umane, să respecte drepturile omului și să fie concepute în mod responsabil”.14

Merită să reamintim că toți angajatorii de personal de îngrijire la domiciliu trebuie să se asigure că: 

„Personalul de îngrijire și asistență furnizat primește asistență la fața locului, consiliere pe probleme tehnice și personale și 
are la dispoziție o persoană de contact în limba pe care o dorește. Experiența de a fi lăsat singur în fața riscurilor imprevizibile 
care pot apărea la domiciliul unei persoane singure care are nevoie de îngrijire de lungă durată sau de a nu putea contacta 
la un membru al familiei atunci când trebuie să se ia o decizie esențială este una dintre poverile speciale ale îngrijitorilor la 
domiciliu în regim intern, care trebuie evitată în momentul planificării plasamentului.”15  

Acest lucru este valabil pentru toți angajatorii din sectorul SPC și trebuie să facă parte din cele mai bune practici pentru 
angajatori. 

13 Pentru definițiile diverselor modele de ocupare a forței de muncă, vă rugăm să consultați raportul Ad-PHS privind stadiul actual

14 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf 

15 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf - aceasta se referă la agențiile de recrutare, deși con-
sorțiul Ad-PHS consideră că este aplicabil tuturor.
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Lucrătorilor din sectorul SPC le este dificil să se organizeze, deoarece lucrează relativ izolați, independent, la unul 
sau mai multe domicilii în fiecare zi. În unele cazuri, pot trece zile, săptămâni sau chiar luni până când un lucrător din 
sectorul SPC ajunge să contacteze cu un coleg, iar în cazul lucrătorilor angajați direct, aceștia pot vorbi rar cu alți lucrători 
din afara locului lor de muncă. Unele organizații au încercat să organizeze acești lucrători pe baza unor probleme comune, 
cum ar fi sănătatea și siguranța la locul de muncă. EFFAT a dezvoltat un set de instrumente dedicate sprijinirii sindicatelor 
în eforturile de organizare a acestor lucrători, iar alte practici promițătoare au venit din partea sindicatelor.16

În Franța, Germania și Italia au avut loc negocieri colective între sindicate și asociații care reprezintă angajatorii ca gospodării 
private. Au avut loc negocieri colective între sindicate și companii individuale care furnizează lucrători gospodăriilor din 
state membre ale UE, precum Belgia, Finlanda și Suedia, printre altele. Sindicatele negociază acorduri în mod individual 
cu aceste companii. 

Câteva considerații cheie pentru abordarea convențiilor colective sunt: 

• Lucrătorii din sectorul îngrijirii personale și casnic trăiesc adesea în sărăcie;

• Nicio răzbunare împotriva lucrătorilor care reclamă unui angajator încălcarea legislației muncii;

• Muncitori lipsiți de timp: trebuie să existe un program de lucru predictibil și transparent, astfel încât lucrătorii din 

sectorul casnic să poată participa la activități sindicale;

• Acces la informații în limba pe care o doresc prin rețelele sociale, e-mail, SMS etc.;

• Schema de vouchere din Belgia a contribuit la organizarea angajatorilor, făcând ca negocierile colective să fie utile.

Unul dintre cele mai importante drepturi ale lucrătorilor și angajatorilor consacrate în Convenția nr. 189 a OIM este libertatea 
de asociere și dreptul la negociere colectivă. Acest drept trebuie să meargă mână în mână cu „dreptul la organizare” al forței 
de muncă predominant feminine. Statele membre trebuie să creeze condiții adecvate pentru construirea unui dialog social 
la nivel național în sector. Uniunea Europeană trebuie să sprijine dezvoltarea și structurarea organizațiilor de angajatori 
și lucrători la nivel european, vizând pe termen lung dezvoltarea unui dialog social european. Aceste organizații trebuie 
să conducă la o reducere a locurilor de muncă ilegale, în primul rând în angajarea directă, și să promoveze drepturile 
individuale în context colectiv. Adevăratul scop este de a reglementa relațiile de muncă dintre angajați și angajatori și de a 
permite tuturor părților interesate să fie conștiente de drepturile și obligațiile pe care le au. 

Pentru îmbunătățirea sectorului este esențial să se garanteze că acești lucrători „lipsiți de timp” pot folosi „dreptul la 
organizare” și la participare la activități sindicale. Statele membre ale UE trebuie să garanteze că lucrătorii au un program 
de lucru predictibil și transparent, în conformitate cu Directiva europeană privind timpul de lucru, Directiva privind 
transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă17  și Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată.18

Dincolo de aceasta, în afara Uniunii Europene există multe bune practici care pot garanta că lucrătorii din sectorul SPC își 
pot accesa drepturile. Printre altele, statul New York impune angajatorilor să nu ia represalii împotriva unui lucrător care 
îi reclamă unui angajator sau la Ministerul Muncii „încălcarea legislației muncii”.19 Lucrătorii nu trebuie să se teamă să 
raporteze încălcările și, deși este posibil să existe un ordin, va întreprinde, de asemenea, acțiuni colective și va oferi sprijin 
pentru ca lucrătorii să poată apăra cauza, în special pentru cei care au o relație unu-la-unu cu angajatorul. În anumite țări 
europene, negocierile colective au condus la semnarea unor convenții colective naționale care au ca scop îmbunătățirea 
calității ocupării forței de muncă și a condițiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul SPC. În Italia, partenerii sociali 
din sectorul ocupării directe a forței de muncă au identificat o cunoaștere insuficientă a limbii italiene de către lucrătorii 
imigranți sau în multe cazuri analfabetismul acestora ca o barieră în calea accesului la drepturile și convențiile colective. În 
acest context, și pentru ca un număr mai semnificativ de lucrători să își poată cunoaște drepturile, acordul colectiv a fost 
tradus în șase limbi, printre care rusă și română, alături de traducerile tradiționale în italiană, engleză, franceză și spaniolă. 
Partenerii sociali au acceptat universal această experiență ca fiind un succes, deoarece în Italia a condus la o înțelegere 
mai largă a acestui sector. Cu toate acestea, încă mai este mult de făcut pentru mediatizarea mai bună a acestor acorduri 
colective.   

16 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf 

17 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en 

18 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance/ 

19 https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf
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Protecţie efectivă împotriva tuturor formelor de abuz, hărţuire sau violenţă (art. 5 din Convenția OMI nr. 189) 

Este ușor de spus că lucrătorii nu trebuie să tolereze abuzurile, dar, așa cum am menționat mai sus, aceștia sunt adesea 
izolați. Trebuie să se negocieze o protecție adecvată împotriva tuturor formelor de abuz, hărțuire și violență, inclusiv 
fizică, psihologică sau sexuală (pe motiv de sex, gen, etnie, religie etc.), iar acest lucru se poate face prin dialog social, 
organizarea lucrătorilor și, cel mai important, negociere colectivă. 

Unul dintre drepturile fundamentale care trebuie garantate este respectarea vieții private (art. 6 din Convenția nr. 189 a 
OMI) atât a lucrătorului, cât și a beneficiarului (Principiile Națiunilor Unite pentru persoanele în vârstă, 14). Nici lucrătorii 
din sectorul SPC, nici beneficiarii serviciilor de îngrijire și casnice nu trebuie să tolereze niciun fel de abuzuri. În acest 
context, Eurodiaconia susține „îngrijirea îngrijitorilor”, deoarece „previne riscurile de epuizare.”20

Durată a muncii transparentă și predictibilă (art. 7 și 10 din Convenția OMI nr. 189) 

Mulți lucrători au un program de lucru neclar din cauza cerințelor și nevoilor flexibile ale clienților. Cu toate acestea, aceste 
aranjamente nu ar trebui să exacerbeze starea actuală de inegalitate. Așa cum s-a menționat mai sus, Directiva europeană 
privind timpul de lucru și Directiva mai recentă privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă21  asigură 
atât că angajații au drepturi fundamentale, cât și că angajatorii știu cum să își informeze lucrătorii. Cu toate acestea, nu 
trebuie să uităm că lucrătorii din sectorul SPC angajați direct de familii sau gospodării sunt excluși din domeniul de aplicare 
al recentei Directive privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă dacă timpul lor efectiv de lucru (pe 
gospodărie) este egal sau mai mic decât o medie de trei ore pe săptămână într-o perioadă de referință de patru săptămâni 
consecutive. De asemenea, este interesant de menționat faptul că această directivă prevede că „Statele membre ar trebui 
să poată stabili norme specifice pentru a exclude persoanele fizice care acționează în calitate de angajator pentru lucrătorii 
casnici în gospodărie de la obligațiile prevăzute de prezenta directivă în ceea ce privește următoarele aspecte: analizarea 
și răspunsul la cereri privind forme de muncă diferite, asigurarea de formare obligatorie gratuită, precum și asigurarea 
unor căi de atac bazate pe prezumții favorabile în cazul în care lipsesc informații din documentele care trebuie furnizate 
lucrătorului în temeiul prezentei directive”. Aceste excluderi îi pun pe lucrători în relații directe într-o situație în care este 
mai probabil să sufere abuzuri. 

Potrivit Convenției nr. 189 a OIM, lucrătorii din sectorul SPC au dreptul la un program de lucru normal, cu un număr limitat 

de ore de lucru zilnice și săptămânale, odihnă săptămânală și zilnică și concediu plătit pentru angajați: 

• timpul de odihnă săptămânală trebuie să fie de cel puțin 24 de ore consecutive ,

• compensarea orelor suplimentare,

• lucru stand-by: flexibil, dar este nevoie de protecție împotriva programelor de lucru „nesfârșite”.

Este demn de remarcat faptul că,  pe baza Directivei europene privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE din 04.11.2003 
privind organizarea timpului de lucru), programul mediu de lucru nu poate depăși 13 ore pe zi și 48 de ore pe săptămână 
(inclusiv orele suplimentare), pe baza unei perioade de referință de 4 luni. La fiecare 7 zile corespunde o perioadă minimă 
de odihnă de 35 de ore de odihnă continuă (24 de ore plus odihna minimă nocturnă de 11 ore) și, dacă ziua de lucru 
depășește 6 ore, trebuie să se acorde o pauză minimă de odihnă, ale cărei detalii trebuie reglementate la nivel național 
printr-o lege sau convenție colectivă. Acest lucru s-ar putea schimba în cazul în care este nevoie de îngrijire constantă, 
astfel încât, deși această directivă este bine intenționată, este posibil să nu fie aplicabilă în toate contextele. Directiva poate 
fi înlocuită de negocierea colectivă sau modul în care este aplicată la nivel național.

Mulți lucrători au un program de lucru neclar, iar mulți sunt angajați de agenții care lucrează pe bază de contracte de zero 
ore, care conduc la multe ore fără odihnă și la exploatarea lucrătorilor. 

 

20 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

21  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
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În scopul îmbunătățirii contractelor, mai jos prezentăm câteva lucruri pe care angajatorii trebuie să le detalieze și în fișele 
de salariu ale lucrătorilor: 

• intervalele de plată (săptămânală, bilunară sau lunară);

• tariful pe oră;

• detalii despre plățile suplimentare corespunzătoare tuturor orelor peste norma convenită;

• detalii despre toate deducerile fiscale sau pentru asigurări sociale;

• detalii despre alte deduceri din salariu (care pot fi făcute numai pe baza unui acord prealabil).

Timpul de lucru trebuie menținut contractual, iar angajatorii și sindicatele trebuie să includă acest lucru în contractele 
colective sectoriale sau în lege. De exemplu, în Italia, Legea nr. 339 privind munca casnică, care datează din 1958, 
reglementează programul de lucru, odihna săptămânală și sărbătorile. Sindicatele spun că a adus o contribuție esențială 
la recunoașterea muncii domestice plătite ca „muncă”.

Dreptul muncii (art. 8 din Convenția nr. 189 a OIM)

Conform orientărilor Eurodiaconia privind serviciile de îngrijire la domiciliu, „este esențial ca autoritățile publice să 
protejeze beneficiarii împotriva furnizorilor de îngrijire la domiciliu de calitate slabă și să le ofere beneficiarilor și/sau 

familiilor acestora instrumentele necesare pentru a-și exercita drepturile”.

• Trebuie să se aplice drepturile țării în care lucrează persoana respectivă;

• Conform Caritas Europa, „îngrijitorii la domiciliu în regim intern trebuie să aibă aceleași drepturi ca și ceilalți lucrători 
din țara de destinație”; 22

• Statele membre trebuie să se coordoneze între ele;

• Pentru a asigura dreptul muncii, este necesar să se „deconecteze permisele de muncă de un anumit loc de muncă 
sau angajator și să ofere posibilitatea de a schimba tipul permisului și statutul într-o anumită țară”.- așa cum a 
sugerat masa rotundă organizată de PICUM, împreună cu COFACE Families Europe, EASPD (Asociația Europeană a 
Furnizorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități), Eurocarers și UNI Europa.23

22 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/ 

23 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/ 
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Întrucât lucrătorii din sectorul SPC trăiesc deseori în sărăcie, art. 11 din Convenția nr. 189 a OIM prevede că acești lucrători 
trebuie plătiți în mod regulat, de preferință în fiecare săptămână și trebuie să aibă acces la acoperire prin sistemul de 
asigurări sociale. Statele membre și angajatorii ar trebui, de asemenea, să limiteze numărul plăților în natură și să garanteze 
o perioadă minimă de concediu de maternitate plătit, astfel încât lucrătorii din sectorul SPC să nu piardă din venit atunci 
când au cea mai mare nevoie de el. 

Lucrătorii SPC care furnizează servicii profesionale de înaltă calitate trebuie să fie remunerați astfel încât să poată duce 
o viață stabilă din punct de vedere financiar. În multe țări, această remunerație va corespunde cel puțin salariului minim 
legal, fără discriminare din motiv de sex. Sistemul declarativ de vouchere de ocupare a forței de muncă (CESU)24 permite 
angajatorilor privați să își declare lucrătorii pe platformă. Această declarare generează automat fișe de plată, deoarece 
angajatorii privați au indicat numărul de ore de lucru, precum și salariile și primele care trebuie plătite. Pentru angajat, 
acest lucru îi garantează drepturile la asigurare de sănătate, indemnizații de șomaj, pensie etc. Când datele lunare sunt 
declarate online pe site-ul CESU, sistemul calculează automat contribuțiile sociale și fiscale și efectuează un debit direct din 
contul bancar al gospodăriei respective. 

Angajatorul trebuie să pună la dispoziția angajatului fișe de plată detaliate, în care se specifică: 

• intervalele de plată (săptămânală, bilunară sau lunară)

• tariful pe oră

• detalii despre plățile suplimentare corespunzătoare tuturor orelor peste norma convenită

• detalii despre toate deducerile fiscale sau pentru asigurări sociale

• detalii despre alte deduceri din salariu (care pot fi făcute numai după acordul prealabil)

24 Este important să se diferențieze între CESU declarativ și CESU preplătit implementate în Franța. În ciuda faptului că au același acronim, este vorba de două instru-
mente diferite. CESU declarativ este un sistem declarativ și de remunerare, în timp ce CESU preplătit este un program de bonuri sociale. De aceea, documentul actual 
se concentrează pe sistemul declarativ CESU.

SALARII ȘI
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Mediul de lucru al SPC este unic în sensul că serviciile sunt prestate la domiciliile oamenilor, un mediu care nu a fost 
conceput pentru îngrijire, cum sunt clinicile sau unitățile medicale. Este posibil să fie nevoie să se admită și să se discute 
multe considerații în cadrul acestui mediu: 

• Angajatul nu poate fi tras la răspundere pentru obiectele sparte sau alte mici accidente petrecute în timpul rutinei 
obișnuite de lucru. În caz de daune excepționale, se poate percepe un procent din salariu, care însă nu trebuie să 
depășească un maxim care poate fi considerat corect și rezonabil având în vedere toate circumstanțele rezonabile.

Problema cu acest tip de politică este ambiguitatea referitoare la ce se poate considera rezonabil și trebuie să recunoaștem 
că în casele noastre avem multe lucruri cu valoare sentimentală și de aceea sunt de neînlocuit. 

• Angajatorul trebuie să se asigure că angajatul este asigurat întotdeauna pe deplin pentru toate activitățile legate de 
angajarea sa.

Aceasta este responsabilitatea angajatorului; totuși, pentru a și-o putea îndeplini, angajatorii au nevoie de un anumit nivel 
de înțelegere a datoriei pe care o au. De asemenea, trebuie să ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că, atunci când este 
nevoie, lucrătorii sunt instruiți în tehnici de prevenire. 

Deplasare 

Pentru lucrătorii din sectorul SPC care petrec mult timp călătorind de la o acasă la alta, acest timp de deplasare trebuie să 
fie plătit. Un câștig important a fost reprezentat de decizia Curții Europene de Justiție referitoare la faptul că persoanele 
care nu au un birou fix sau obișnuit trebuie să ia în considerare timpul necesar deplasării între casele lor și sediul primului 
și ultimului loc de muncă ca parte a programului de lucru din ziua respectivă.25  Transportul și costurile asociate sunt o altă 
problemă care trebuie luată în considerare pentru negocierea unui acord de lucru. 

• Angajatorul trebuie să se asigure că angajatului îi sunt rambursate rapid toate cheltuielile suplimentare efectuate 
în timpul angajării sale (de exemplu, tarifele de călătorie, cumpărături pentru copii sau cei aflați în grija sa, taxe de 
intrare etc.).

Lucrul zilnic cu un beneficiar final implică cheltuieli accidentale, de exemplu, lipsa ingredientelor pentru prepararea 
mâncării sau epuizarea neașteptată a produselor de curățenie. Lucrătorii trebuie să știe că, dacă acoperă o cheltuială, banii 
corespunzători le vor fi rambursați cât mai curând posibil. Pentru unii lucrători, să aștepte această rambursare până la 
primirea salariului lunar ar putea însemna să nu aibă suficienți bani pentru a se întreține. 

Câteva puncte cheie de reținut sunt următoarele: 

• Angajatorul trebuie să respecte intimitatea și demnitatea personală a angajatului. În cazul angajaților casnici în regim 
intern (Convenția nr. 189, art. 15 de mai jos), acest lucru presupune să li se ofere angajaților cazare separată și 
adecvată, adică camere private la care nimeni altcineva nu are acces fără permisiunea angajatului.

• Angajatorul trebuie să îi faciliteze angajatului posibilitatea de a-și exercita în mod liber activitățile personale, inclusiv 
cele de agrement și sportive, de a participa la slujbe religioase, a se întâlni și a participa la evenimente sociale etc.

• Angajatorul trebuie să ia toate măsurile rrezonabile pentru ca angajatul să-și cunoască drepturile (de exemplu prin 
furnizarea de broșuri explicative și pliante etc.) pentru a se asigura că angajatul își cunoaște drepturile statutare și 
trebuie să îl ajute să caute informații și sfaturi referitor la astfel de drepturi de la un sindicat, o agenție de advocacy 
etc. În conformitate cu legislația internațională și națională, angajatorul nu trebuie să restricționeze în niciun fel 
dreptul angajatului la apartenență și reprezentare sindicală. Acest lucru se poate îmbunătăți în mod natural prin 
dialog social și, în cele din urmă, poate mări accesul la negocierile colective.

25 https://www.bbc.com/news/uk-34217549 
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Articolul 13 din Convenția 189 a OIM, prevede standardele minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrătorii 
casnici. Datorită caracteristicilor acestui sector, doar o mică parte a lucrătorilor din domeniul SPC beneficiază de măsuri 
de prevenire și formare în domeniul SSM. Într-adevăr, actuala directivă-cadru a UE privind securitatea și sănătatea în 
muncă26  acoperă lucrătorii angajați în mod formal în sectorul SPC, cu excepția celor angajați direct în gospodăriile private. 
EU-OSHA s-a concentrat pe problemele emergente care-i afectează pe lucrătorii din sectorul SPC, dar cea mai importantă 
provocare rămâne faptul că este greu să se ajungă la ei, iar aplicarea este dificilă. 

Măsurile care vizează reducerea riscurilor profesionale sunt împiedicate de trei elemente intrinseci ale furnizării de SPC: 

• locul de muncă este în majoritatea cazurilor domiciliul privat al beneficiarului serviciului

• lucrătorii din sectorul SPC operează singuri sau în contact cu destinatarii serviciilor

• lucrătorii din sectorul SPC lucrează în medie într-o duzină de gospodării private diferite

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a organizat în perioada 2018-2019 „Campania 
pentru locuri de muncă sănătoase”, care a avut ca obiect substanțele periculoase. Această campanie a fost adresată 
non-specialiștilor și a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare a persoanelor care lucrează cu substanțe chimice 
și care nu au cunoștințe prealabile despre manipularea corespunzătoare a acestora. Riscurile biologice cuprind condițiile 
insalubre, starea de sănătate a pacienților, apă de calitate slabă, instrumente ascuțite și mușcături de animale. Prin urmare, 
pericolele biologice și chimice sunt adesea combinate cu riscuri. În ceea ce privește substanțele periculoase, principalele 
tipuri de produse sunt agenții de curățare și dezinfectanții. O altă activitate cu risc este gestionarea echipamentelor 
medicale și a deșeurilor farmaceutice. 

Convenția nr. 170 a OIM privind siguranța în utilizarea substanțelor chimice la locul de muncă oferă un model de 
bună gestionare a substanțelor chimice. Această convenție stabilește responsabilitățile angajatorilor, producătorilor și 
furnizorilor, precum și obligațiile și drepturile lucrătorilor, inclusiv dreptul la informare. 

Directiva europeană privind securitatea și sănătatea în muncă acoperă toți lucrătorii angajați de angajatori, inclusiv 
practicanții, însă exclude lucrătorii casnici care lucrează în domicilii private. În consecință, Federația Internațională a 
Lucrătorilor Casnici (IDWF) a adoptat în noiembrie 2018 o rezoluție SSM pentru a-și reafirma angajamentul de a proteja 
lucrătorii casnici a căror sănătate și siguranță nu sunt suficient de protejate în mediul lor de lucru. Rezoluția recomandă să 
se ia în considerare sănătatea și securitatea lucrătorilor casnici în activitatea lor; să se elaboreze un manual de instrucțiuni 
privind educația pentru securitatea la locul de muncă pentru lucrătorii casnici; instruire privind măsurile de prevenire 
în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă pentru lucrătorii casnici; și sensibilizarea și educarea cu privire la 
utilizarea de către lucrătorii casnici a echipamentelor de protecție. 

În Belgia, sistemul de vouchere sociale este un sector de activități casnice declarat și subvenționat, în care lucrează 
125.000 de angajați. Fiecare dintre aceștia beneficiază de un contract de muncă în conformitate cu convenția colectivă, 
care reglementează condițiile de muncă și accesul la asigurările sociale. În acest context, a fost creat un fond de formare 
pentru a oferi sesiuni de formare lucrătorilor casnici cu privire la ergonomia profesională (curățenie și călcat), siguranță și 
igienă, prevenirea apariției durerilor de spate și siguranța legată de produsele de curățenie.

26 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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 Mai mult, în sistemul de vouchere belgian a fost creat un nou fond de sustenabilitate, care pune accentul pe modul de 
utilizare a produselor chimice și a produselor ecologice care nu sunt neapărat sigure. În viitor se vor organiza cursuri de 
formare suplimentare pe această temă pentru lucrătorii casnici. Un studiu realizat de Universitatea Liberă din Bruxelles 
a avut ca obiect riscurile pentru sănătate din industria curățeniei. Acest studiu oferă informații semnificative, și anume 
diferențele în ceea ce privește rata mortalității dintre agenții de curățenie, lucrătorii manuali și non-manuali, care arată 
că numărul deceselor este mai mare în rândul personalului menajer.27  Mortalitatea pare a fi cauzată de cancer pulmonar, 
pneumonie, boli cardiace ischemice și afecțiuni cerebrovasculare. Deși studiul nu a investigat în profunzime cauzele 
condițiilor de sănătate adverse, este rezonabil să argumentăm că personalul menajer poate fi expus la produse chimice, 
pericole biologice, condiții fizice de muncă dificile și diverși factori de risc psihologic. 

Start People desfășoară activități de sensibilizare, inclusiv un proiect condus în cooperare cu fondul de formare sectorială 
care are ca obiectiv pregătirea de instructori pe teme de menaj, care își pot informa colegii cu privire la riscurile potențiale 
ale postului. Start People a creat, de asemenea, mai multe seturi de instrumente adresate atât clienților, cât și lucrătorilor, 
din care menționăm: 

• o broșură informativă pentru clienți, unde aceștia să-și poată nota solicitările de servicii speciale, și un set de 
instrumente pentru lucrători în care să răspundă cu comentarii și întrebări la aceste cereri;

• un prospect pentru noii clienții, cu sfaturi utile și informații operaționale legate de chestiuni de siguranță;

• din 2018, reduceri la produse ecologice;

• newslettere trimise atât clienților cât și lucrătorilor, care conțin articole despre subiecte care includ sănătatea și 
securitatea;

• o broșură privind siguranța redactată pentru lucrători în cooperare cu o companie de asigurări;

• echipament individual de protecție pentru lucrători;

• mai multe sesiuni de formare pe teme legate de sănătate, inclusiv formare esențială în materie de siguranță și 
cunoștințe despre produse;

• un serviciu de sprijin psihologic și o echipă medicală în ajutorul lucrătorilor care suferă de boli de durată;

• în cele din urmă, se oferă formare și consilierilor și managerilor pe teme de ocupare a forței de muncă pentru a-i 
ajuta să gestioneze mai bine relațiile de muncă. Sunt invitați să participe și ei la cursurile de formare pentru lucrătorii 
menajeri.

În lumina celor menționate mai înainte, statele membre trebuie să adopte următoarele poziții pentru a asigura 
standardele de securitate și sănătate în muncă pentru lucrătorii din sectorul SPC: 

• Angajatorul trebuie să se asigure că toată activitatea profesională desfășurată de lucrătorii din sectorul SPC este 
sigură și nu implică riscuri pentru sănătate. Această datorie se extinde asupra oricărei persoane care ar putea fi 
afectată de activitățile organizației (de ex., alte persoane prezente la domiciliu cât timp lucrătorul își desfășoară 
activitatea);

• Deoarece SPC sunt prestate fără supraveghere la fața locului, sunt necesare politici și proceduri prin care să se 
asigure că există procese clare de raportare și răspuns;

• Lucrătorii din sectorul SPC trebuie să aibă acces la un telefon mobil în caz de urgență și să se asigure o comunicare 
deschisă între angajați și angajatori;

• Trebuie să existe un manual de manipulare a persoanelor, care să includă descrieri ale operației, sarcinii, mediului 
și caracteristicilor individuale;

• Rolurile și responsabilitățile în legătură cu furnizarea, întreținerea și repararea echipamentelor trebuie clarificate 
între client și furnizorul de SPC și trebuie stabilite prin evaluarea mediului de acasă.

27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/
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Există, de asemenea, anumite probleme de sănătate și securitate comune majoritatea SPC, cum ar fi: 

• lucrătorii nu au acces la concediu medical;

• munca de noapte poate avea consecințe grave asupra sănătății;

• pe măsură ce domiciliul cuiva devine un loc de muncă, trebuie îndeplinite cerințele legale de securitate și sănătate 
în muncă;

• angajatorii nu își asumă răspunderea pentru gestionarea pericolelor;

• pericole biologice;

• alunecare, împiedicare și cădere;

• lucrători singuri (planuri pentru cazuri de urgență, telefon mobil, comunicare între angajator și angajat);

• manipularea manuală și a persoanelor, inclusiv ridicarea, dușul și toaleta (operație,  individ, sarcină, mediu).

Sănătatea ocupațională va continua să fie și în viitor o provocare semnificativă, care va trebui să fie abordată prin dialog 
social.

În concluzie, există numeroase îndrumări pentru angajatori și lucrători cu privire la responsabilitățile fiecăruia dintre ei. 
Nu se poate sublinia îndeajuns faptul că, pentru a promova drepturile lucrătorilor și angajatorilor în acest sector, este 
nevoie de dialog social și negocieri colective.

Statele membre trebuie să pună în aplicare sisteme care să reducă prețul pentru beneficiari, fără însă  să reducă drepturile 
lucrătorilor. Prin urmare, trebuie să se evite sistemele derogatorii în favoarea sistemelor de sprijinire a cererii, cum ar fi 
voucherele de servicii sau creditele fiscale, care permit condițiilor de muncă normale.
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