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îngrijitorilor care lucrează 
 
 

 DATE DESPRE DOCUMENTE:                                                                                             SOC 4 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 26 aprilie 2017. Responsabil: Marianne 

Thyssen, (DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) 

 

2. Denumire documente: a) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: O iniţiativă pentru sprijinirea 

echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează;  

b) Propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa 

profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează 

 

3. Date de identificare: a) COM(2017) 252; 

                                                b) COM(2017) 253 / 2017/0085 (COD) 

4. Temei juridic:  art. 153 alin.(1) litera (i) TFUE, art. 153 alin. (2) litera (b) TFUE  

 

5. Tipul documentelor: a) nelegislativ  

                                                 b) legislativ 

 

6. Procedura: legislativă ordinară (COM(2017) 253) 

 

7. Subsidiaritate: da, pentru COM(2017) 253 ; termen: 3.05.2017 – 26.06.2017 

 

8. Stadiul actual: Parlamentul European – comisia competentă pentru raport: Comisia pentru 

ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL); comisii sesizate pentru aviz: Comisia pentru 

afaceri juridice (JURI), Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM).  
A fost iniţiată consultarea Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor. 

Comitetul Economic şi Social European va prezenta avizul pe 27.09.2017 

 

1. CONTEXT 

 

 La nivelul Uniunii Europene există un consens cu privire la faptul că ținta europeană de 75% 

în ceea ce privește rata de ocupare a forței de muncă, stabilită prin Strategia Europa 2020, va putea fi 

atinsă doar dacă mai multe femei vor participa pe piața muncii. Dar, în întreaga Uniune Europeană, în 

pofida unei legislaţii laborioase, femeile sunt subreprezentate, din variate motive, ce se vor regăsi în 

propunerea prezentată de Comisie. 
 În urma retragerii propunerii făcute de Comisie în 2008 referitor la revizuirea Directivei 

92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a 
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sănătății la locul de muncă, Comisia a pregătit o nouă inițiativă, bazată pe o abordare mai largă a 

problematicii.   

 

2. CADRUL LEGISLATIV EXISTENT 

 

 Reconcilierea muncii cu viaţa privată este un drept recunoscut prin Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene (art. 33(2)) şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (art. 

153 şi 157).  

 Problematica este guvernată prin dispoziţiile legislative şi nelegislative existente la nivelul 

UE:  Directiva 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 care introduce măsuri pentru îmbunătățirea 

siguranței și sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau 

care alăptează;  Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a 

acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE.  

 În decembrie 2015, Comisia a publicat Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-

2019, ca urmare și în continuarea strategiei Comisiei pentru egalitatea între bărbați și femei (2010-

2015). La 26 octombrie 2015, Consiliul a adoptat „Planul de acțiune privind egalitatea de gen 2016-

2020”, pe baza documentului de lucru comun al serviciilor Comisiei și SEAE. 

 În ceea ce priveşte munca flexibilă, legislaţia UE prevede dreptul părinţilor de a solicita 

reducerea timpului de muncă, program flexibil la întoarcerea din concediul parental (Directiva 

2010/18/UE), precum și eliminarea discriminării în ceea ce priveşte lucrul cu fracțiune de normă 

(Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și 

egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă).  

 

 Propunerea de directivă COM(2017)253 este coerentă cu dispozițiile existente, introducând 

evoluții legislative acolo unde s-a considerat că dispozițiile actuale sunt insuficiente și trebuie să 

evolueze în conformitate cu schimbările din societate.   

 

3. CONŢINUT 

 

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor: O inițiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viața profesională 

și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează prezintă o serie de: 

 măsuri legislative: introducerea concediului de paternitate; posibilitatea unei utilizări 

flexibile (muncă fragmentată sau cu fracțiune de normă) a dreptului la cele 4 luni de concediu pentru 

creșterea copilului; dreptul la cele 4 luni, care poate fi utilizat până când copilul împlinește vârsta de 

12 ani și nu poate fi transferat între părinți; dreptul la 5 zile de concediu pe an pe lucrător pentru a 

acorda îngrijiri unor rude grav bolnave sau aflate în întreținere; dreptul de a solicita formule flexibile 

de lucru pentru părinții cu copii de până la 12 ani și pentru lucrătorii cu responsabilități de îngrijire; 

 măsuri nelegislative: asigurarea protecţiei împotriva discriminării sau concedierii părinţilor, 

încurajarea unui echilibru de gen în utilizarea concediilor şi a formulelor flexibile de muncă; o mai 

bună utilizare a fondurilor europene pentru îngrijirile pe termen lung acordate copiilor; sprijinirea în 

continuare a statelor membre în furnizarea de educație și îngrijire de înaltă calitate copiilor preșcolari, 

etc. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0018
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpssD42ZTUAhVLGZoKHbbtD_8QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fro%2Fpress%2Fpress-releases%2F2015%2F10%2F26-fac-conclusions-gender-development%2F&usg=AFQ
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpssD42ZTUAhVLGZoKHbbtD_8QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fro%2Fpress%2Fpress-releases%2F2015%2F10%2F26-fac-conclusions-gender-development%2F&usg=AFQ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0252
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0252
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0252


 
3 

 Prima dintre măsurile legislative preconizate este Propunerea de directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și 

îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului. 

 

 Directiva este urmare directă a retragerii propunerii făcute de Comisie în 2008 referitor la 

revizuirea Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind introducerea de măsuri pentru promovarea 

îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut 

de curând sau care alăptează.  

 

 Obiectivele specifice ale directivei sunt îmbunătățirea accesului la formulele care permit 

atingerea unui echilibru între viața profesională și cea privată, cum ar fi concediile și formulele 

flexibile de lucru şi utilizarea sporită în rândul bărbaților a concediilor paternale și a formulelor 

flexibile de lucru.  

 

 Directiva stabilește cerințe minime, ceea ce oferă statelor membre posibilitatea adoptării sau 

menținerii unor dispoziții mai favorabile. Drepturile dobândite în temeiul cadrului juridic existent 

trebuie să se aplice în continuare, cu excepția cazului în care directiva introduce dispoziții mai 

favorabile.  

 

 De asemenea, directiva prevede o serie de standarde minime pentru concediul parental, 

concediul de paternitate și concediul de îngrijire: 

 un nou drept pentru tați de a beneficia de un concediu de cel puțin 10 zile lucrătoare în jurul 

datei nașterii copilului; 

 dreptul existent la un concediu parental de patru luni poate fi exercitat pentru copiii cu vârste 

de până la 12 ani, față de orientarea neobligatorie care prevede în acest moment vârsta de 8 ani; 

 concediul parental devine totodată un drept individual pentru mame și tați, fără transferul 

celor patru luni către celălalt părinte; 

 pentru prima dată se introduce un concediu de îngrijire de cinci zile pe an, în cazul bolii unei 

rude directe; 

 dreptul părinților cu copii de până la 12 ani și persoanelor cu responsabilități de îngrijire de a 

solicita forme de muncă flexibile. 

 

Toate aceste concedii legate de familie vor fi remunerate cel puțin la nivelul concediului medical.  

 

 Rezultate preconizate: 

 pentru cetăţeni: propunerea va îmbunătăți condițiile pentru părinții și îngrijitorii care 

lucrează, sporind gradul de ocupare a forței de muncă, veniturile și avansarea în carieră pentru femei; 

se vor reduce diferențele de gen privind remunerația și pensia, riscul de sărăcie al femeilor; tații vor 

avea mai multe oportunități și stimulente de participare la viața de familie; îngrijitorii care se ocupă 

de o rudă vârstnică, bolnavă sau cu dizabilități vor putea lipsi o perioadă de la serviciu; 

 pentru întreprinderi: un număr mai mare de femei pe piața muncii înseamnă și o rezervă mai 

mare de talente; se vor combate deficitele de competențe; întreprinderile vor reuși mai bine să atragă 

și să păstreze lucrătorii, lucrătorii vor avea mai puține absențe și vor fi mai motivați, ceea ce va crește 

productivitatea companiilor.  

Dispozițiile privind concediile și formulele flexibile de lucru vor conduce la o scădere a costurilor de 

înlocuire (cu 100 de miliarde EUR) și a absențelor de la locul de muncă (ceea ce se va traduce printr-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495697251357&uri=CELEX:52017PC0253
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495697251357&uri=CELEX:52017PC0253
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495697251357&uri=CELEX:52017PC0253
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un beneficiu de 23 de miliarde EUR) în perioada 2015-2055. Formulele de muncă la distanță, ca parte 

a dispozițiilor referitoare la formulele flexibile de lucru, ar putea avea și ele un impact pozitiv asupra 

mediului; 

 pentru statele membre: finanțele publice vor fi mai durabile datorită reducerii șomajului și 

creșterii veniturilor din impozite; 

 pentru economie: creșterea ofertei de forță de muncă va impulsiona competitivitatea; se vor 

aborda problemele demografice prin valorificarea deplină a capitalului uman. 

 

 Statele membre trebuie să transpună directiva în termen de doi ani de la adoptare și să 

comunice Comisiei măsurile naționale de executare. 

 

4. POZITII ALE ALTOR  INSTITUTII/PARLAMENTE NAŢIONALE 

 

 Înainte de lansarea propunerii, în temeiul TFUE, Comisia a organizat o consultare în două 

etape cu partenerii sociali.  

Sindicatele au solicită o legislaţie europeană pentru concediul de paternitate și concediul de 

îngrijitor, mărirea duratei, a remunerației și a protecției împotriva concedierii în cazul concediului de 

maternitate, dreptul de a solicita o formulă flexibilă de lucru și modificarea Directivei privind 

concediul pentru creșterea copilului, pentru a prelungi durata și caracterul netransmisibil, precum și 

pentru a introduce remunerarea concediului. Au solicitat, de asemenea,  ca aceste măsuri să fie 

combinate cu servicii de îngrijire oficiale disponibile, accesibile, abordabile și de calitate.  

 Organizațiile patronale nu au sprijinit întreprinderea de acțiuni legislative suplimentare ale 

UE, dar au fost în favoarea luării de măsuri nelegislative de dezvoltare a serviciilor de îngrijire 

oficiale. 

 Parlamentul European a solicitat prelungirea concediului de maternitate plătit și protecția 

împotriva concedierii, prelungirea duratei concediului pentru creșterea copilului și introducerea 

remunerării, introducerea concediului de paternitate și a concediului de îngrijitor, actualizarea 

obiectivelor de la Barcelona referitoare la îngrijirea copiilor și introducerea de obiective pentru 

serviciile de îngrijire pe termen lung. 

 

 După prezentarea propunerii, în cadrul procesului de verificare a conformității acesteia cu 

principiul subsidiarităţii, Comisia de afaceri europene din cadrul Senatului polonez a examinat 

propunerea, la 31 mai 2017, şi a decis că se încalcă principiul subsidiarităţii.   

 

5. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

 

 În România, principiul egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei  este consacrat, în 

principal, în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată; OUG 

nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; 

Strategia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi 

Planul general de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei. Prin Legea nr. 

66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 

privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, au fost aduse o serie de modificări 

programului de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copiilor, respectiv: perioada 

de eligibilitate stabilită la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului; eliminarea legăturii 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20170085/plsen.do
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
http://anes.gov.ro/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mda1/~edisp/1010115116200005240.pdf
http://anes.gov.ro/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mda1/~edisp/1010115116200005240.pdf
http://anes.gov.ro/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mda1/~edisp/1010115116200005220.pdf
http://anes.gov.ro/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mda1/~edisp/1010115116200005221.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=66&an=2016
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=66&an=2016
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=66&an=2016
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cuantumului indemnizației/stimulentului de inserție cu indicatorul social de referinţă; creşterea limitei 

minime a indemnizaţiei; eliminarea limitei maxime a indemnizației, aceasta urmând să fie calculată la 

85% din veniturile nete realizate; stabilirea stimulentului de inserție la 50% din indemnizația minimă; 

prelungirea acordării stimulentului de inserție cu încă un an, în cazul celor care se întorc la activitatea 

profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani; eliminarea 

condiției de plată a impozitelor și taxelor locale de menținerea dreptului la indemnizația de creștere a 

copilului; majorarea cuantumului indemnizației acordată persoanei care are în întreținere un copil cu 

handicap; introducerea unei noi indemnizații care se acordă persoanelor active pe piața muncii care au 

copii cu handicap în întreținere și care solicită program de lucru redus.  

 

6. LINK-URI către documentele consultate 

 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și 

social european și Comitetul regiunilor, Inițiativa pentru sprijinirea echilibrului dintre viața 

profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor care lucrează 

 Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a 

Consiliului 

 Directiva 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 care introduce măsuri pentru 

îmbunătățirea siguranței și sănătăţii la locul de muncă 

 Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a 

acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE.  

 Directiva 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului 

egalității de șanse și egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și 

de muncă 

 Legea nr. 202/2002 

 Strategia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru 

perioada 2014-2017 

 Planul general de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei 

 Legea nr.66/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Honciuc 

                                                                                                                                          08.06.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0252
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0252
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0252
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495697251357&uri=CELEX:52017PC0253
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495697251357&uri=CELEX:52017PC0253
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495697251357&uri=CELEX:52017PC0253
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A31992L0085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32010L0018
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=35032
http://anes.gov.ro/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mda1/~edisp/1010115116200005220.pdf
http://anes.gov.ro/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mda1/~edisp/1010115116200005220.pdf
http://anes.gov.ro/cs/groups/public/documents/document/mjaw/mda1/~edisp/1010115116200005221.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=66&an=2016

