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Capitolul I
CONSIDERAğII INTRODUCTIVE
SecĠiunea 1
Terminologie
Proliferarea contractelor de muncă atipice în planul relaĠiilor de
muncă, ca parte a unei tendinĠe europene către mai multă flexibilitate pe
piaĠa muncii, este una semnificativă în majoritatea statelor membre ale
Uniunii Europene. Contextul contemporan al raporturilor individuale de
muncă este caracterizat de acest trend evolutiv al formelor de muncă
non-standard sau atipice, susĠinut úi de statisticile recente Eurostat1, de la
nivel european, care arată că „procentul de creútere a muncii standard,
permanentă, cu normă întreagă, este devansat de procentul de creútere a
formelor de muncă non-standard, atipice”, aspect care marchează o
problemă fundamentală úi deloc de neglijat în planul relaĠiilor individuale
de muncă2. În fapt, o multitudine de factori sunt implicaĠi în acest fenomen al dispersiei aranjamentelor de muncă flexibile. De la marile probleme contemporane determinate de interacĠiunea unor procese economice, politice, sociale3, culturale, tehnologice úi informaĠionale úi până la
1

Statisticile Eurostat privind forƜa de muncĉ la nivelul Uniunii Europene aratĉ cĉ în
ultimii zece ani, din 214 milioane de persoane angajate, 124,4 milioane persoane erau
angajate pentru poziƜii cu normĉ întreagĉ, permanente. În privinƜa unor forme de muncĉ
non-standard, s-a raportat la nivelul Uniunii Europene un numĉr de 36,6 milioane de
„self-employment”, în timp ce angajarea cu fracƜiune de normĉ a ajuns la mai bine de 40,4
milioane de persoane angajate. A se vedea J. Buelens, J. Pearson (eds), Standard work: an
anachronism?, Ed. Intersentia, 2013, p. 4.
2
În aceste circumstanƜe, avem de-a face cu primele semne care anticipeazĉ pericolul
diminuĉrii muncii standard din planul relaƜiilor individuale de muncĉ, aƔa încât, pe termen
scurt sau mediu, contractul de muncĉ standard ar putea deveni un privilegiu pentru un
numĉr de salariaƜi mult inferior celor încadraƜi cu contracte de muncĉ non-standard.
3 Complexitatea acestor factori se leagĉ, deopotrivĉ, Ɣi de penetrarea puternicĉ a
femeilor pe piaƜa muncii, pentru care aceste aranjamente contractuale flexibile sunt
instrumentele de bazĉ care le permit o îmbinare a activitĉƜilor profesionale cu cele
familiale. A se vedea R. Dimitriu, Dreptul muncii – între disoluƜie Ɣi reinventare, în Studii Ɣi
cercetĉri juridice, an II (58), nr. 2/2013, p. 206.
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globalizarea societăĠii, toate au determinat o diversificare a nevoilor din
perspectiva angajatorilor úi, implicit, abandonarea modelului standard de
prestare a muncii. În acelaúi spirit, s-a constatat că factorul legislativ úi
mediul instituĠional propice al fiecărui stat membru este într-o relaĠie
directă úi pozitivă cu dispersia formelor de muncă non-standard1.
Dar înainte de a face orice referiri suplimentare în legătură cu problematica supusă cercetării, se impune o delimitare a conceptelor utilizate pe parcursul lucrării. Pentru realizarea unei imagini generale cât mai
reale în ceea ce priveúte evoluĠia úi răspândirea fenomenului muncii
atipice, este importantă o distincĠie între munca prestată în temeiul unor
contracte de muncă standard úi cea prestată în temeiul unor contracte de
muncă non-standard. Întrucât terminologia utilizată pentru exprimarea
muncii atipice nu este întotdeauna unitară – nici din punctul de vedere
lingvistic úi nici al conĠinutului –, pasul următor este să definim pe scurt
conceptele cu care vom opera pe parcursul lucrării.
Astfel, utilizarea alternativă a termenilor de „lucrător” úi „salariat”
poate determina confuzii în înĠelegerea úi definirea exactă a noĠiunilor. În
ceea ce priveúte definirea noĠiunii de „salariat”, dispoziĠiile art. 10 C. mun.
sunt relevante în acest sens. Pornind de la conĠinutul acestuia, în înĠelesul
în care „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia
o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru úi
sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul
unei remuneraĠii denumite salariu”, noĠiunea de „salariat” este exprimată
în dreptul intern prin referire la contractul individual de muncă. Tot prin
1

Vezi Olanda, Austria, Germania, Marea Britanie, care raporteazĉ o incidenƜĉ crescutĉ
a acestor forme non-standard de organizare a muncii, justificatĉ tocmai de însuƔirea unui
mediu legislativ propice dezvoltĉrii unor astfel de aranjamente atipice de muncĉ. La polul
opus, o incidenƜĉ scĉzutĉ a acestor acorduri de angajare întâlnim în Grecia, Portugalia,
Danemarca, România, Bulgaria, care nu manifestĉ o direcƜie de promovare a modalitĉƜilor
non-standard de organizare a timpului de lucru. Un exemplu specific îl constituie cel al
Sloveniei, unde intervenƜia legislativĉ este orientatĉ în sens invers, descurajându-se în mod
manifest proliferarea formelor de muncĉ diferite de modelul standard. A se vedea, pentru
dezvoltĉri, J. Allmendinger, L. Hipp, S. Stuth, Atypical Employment in Europe 1996-2011,
Berlin, 2013, p. 10, https://www.econstor.eu/ bitstream/10419/88555/1/773031677.pdf;
B. Kresal, „Standard and non-standard work in Slovenia”, în J. Buelens, J. Pearson (eds),
op. cit., p. 137.
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raportare la dreptul intern se mai utilizează úi noĠiunea de „angajat”, cu
menĠiunea că în acest din urmă caz intră atât salariaĠii, cât úi funcĠionarii
publici care prestează activitatea în baza unui raport de serviciu1,
conceptul fiind mai complex2.
Conceptul de „lucrător” are un conĠinut úi mai larg, de regulă fiind
utilizat în dreptul european al muncii pentru desemnarea persoanelor care
muncesc, indiferent în ce temei contractual o fac. În accepĠiunea europeană3, definirea noĠiunii de „lucrător” nu se face prin raportare la natura
parteneriatului contractual existent, ci prin raportare la anumite coordonate ale raportului juridic. Cu alte cuvinte, lucrătorul este cel care
prestează munca în schimbul unei remuneraĠii, activitatea acestuia este
prestată în favoarea unei alte persoane úi într-un raport de subordonare
faĠă de beneficiarul muncii, iar munca prestată de lucrător are valoare
economică4.Practica jurisprudenĠială a CurĠii de JustiĠie a Uniunii
1

Guvernat însĉ de dreptul administrativ (astfel cum sunt raporturile de serviciu ale
funcƜionarilor publici, magistraƜilor sau ale demnitarilor).
2
Legea nr. 62/2011 a dialogului social, publicatĉ în M. Of. nr. 625 din 31 august 2011,
face referire expresĉ la noƜiunea de „angajat”, astfel: „angajatul este persoana fizicĉ, parte
a unui contract individual de muncĉ ori raport de serviciu, care presteazĉ muncĉ pentru Ɣi
sub autoritatea unui angajator Ɣi beneficiazĉ de drepturile prevĉzute de lege, precum Ɣi de
prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncĉ aplicabile” [în art. 1 lit. g)].
3
De fapt, sensul noƜiunii de „lucrĉtor” a fost stabilit cu ajutorul CurƜii de JustiƜie a
Uniunii Europene, care are o jurisprudenƜĉ constantĉ în definirea noƜiunii de „lucrĉtor”.
Astfel, cu prilejul pronunƜĉrii unei hotĉrâri în cauza C – 337/97, C.P.M Meeusen c.
Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, din 8 iunie 1999, Curtea a statuat cĉ
„noƜiunea de lucrĉtor, în sensul dispoziƜiilor menƜionate anterior, are o sferĉ de aplicare
comunitarĉ Ɣi nu trebuie sĉ fie interpretatĉ restrictiv. Trebuie sĉ fie consideratĉ drept
lucrĉtor orice persoanĉ care exercitĉ activitĉƜi reale Ɣi efective, cu excepƜia activitĉƜilor cu
o amploare atât de micĉ, încât sunt considerate ca fiind pur marginale Ɣi accesorii.
Caracteristica esenƜialĉ a unei relaƜii de muncĉ este reprezentatĉ, conform acestei
jurisprudenƜe, de faptul cĉ o persoanĉ efectueazĉ, în decursul unei anumite perioade de
timp, în favoarea unei alte persoane Ɣi sub conducerea acesteia, prestĉri de servicii, în
schimbul cĉrora primeƔte o remuneraƜie ”. Pentru detalii, a se vedea A.C. Popoviciu,
Lucrĉtorul în dreptul european, Ed. C.H. Beck, 2014, pp. 36-37.
4 Cu privire la conceptul european de „lucrĉtor”, a se vedea R. Dimitriu, Dreptul
muncii. AnxietĉƜi ale prezentului, Ed. Rentrop & Straton, 2016, pp. 56-57; A.C. Popoviciu,
op. cit., pp. 30-53; L. Dima, RelaƜii de muncĉ industriale în Uniunea Europeanĉ, Ed. C.H.
Beck, BucureƔti, 2012, pp. 50-56.
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Europene a stabilit, de asemenea, că în cazul în care va exista o contradicĠie între definiĠia naĠională úi cea europeană, întâietate va avea interpretarea europeană1. Pe cale de consecinĠă, vom utiliza conceptul de
„lucrător” atunci când pe parcursul elaborării avem în vedere aspecte de
drept European sau de drept comparat, respectiv noĠiunea de „salariat”
atunci când ne referim la dreptul intern.
Diferite sub aspect conceptual sunt úi noĠiunile de contract de
muncă, raport de muncă sau cele de relaĠie de muncă, relaĠie de angajare. De regulă, legiuitorul intern utilizează doar noĠiunile de contract de
muncă úi raport de muncă, în categoria celor din urmă fiind incluse nu
doar raporturile juridice întemeiate pe un contract individual de muncă,
ci úi cele întemeiate pe raporturi de serviciu (ale funcĠionarilor publici,
magistraĠilor úi demnitarilor), úi tocmai de aceea, înainte de a face o
delimitare între munca standard úi non-standard, se impune stabilirea de
lege lata a înĠelesului noĠiunii de „relaĠie de muncă”, cu care vom opera
pe parcursul elaborării lucrării. Aceasta îndeosebi pentru exprimarea
unor aranjamente de muncă atipice, care nu sunt neapărat întemeiate pe
un contract individual de muncă, ci pe anumite raporturi juridice cu aparenĠă de raporturi civile, dar cu esenĠă de dreptul muncii.
NoĠiunea de „relaĠie de muncă”, astfel cum este înĠeleasă în accepĠiunea OrganizaĠiei InternaĠionale a Muncii din Recomandarea nr. 198/2006,
priveúte „relaĠia socială úi de subordonare juridică úi dependenĠă economică în temeiul căreia o persoană fizică prestează o muncă în beneficiul
altei persoane fizice sau juridice, aceasta din urmă având obligaĠia de a o
remunera úi de a asigura condiĠii necesare desfăúurării activităĠii”2. Deci,
ceea ce interesează din această perspectivă sunt nu doar raporturile întemeiate pe contracte de muncă standard, dar úi cele întemeiate formal pe
raporturi juridice de natură civilă care, în fapt, reclamă o muncă
1

A se vedea, în acest sens, cauza Lawrie Blum c. Land Baden Wuttenberg, nr. 66/85
din 3 iulie 1986, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1532705524027
&uri=CELEX:61985CJ0066, accesat la 27 iulie 2018.
2 De asemenea, Recomandarea 198/2006 face referire expresĉ Ɣi la o serie de criterii
în raport cu care se poate identifica o relaƜie de muncĉ, în legĉturĉ cu activitatea
desfĉƔuratĉ Ɣi cu remuneraƜia lucrĉtorului. Pentru detalii privind aceste criterii, a se vedea
Capitolul 7, SecƜiunea 1.
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dependentă caracteristică raportului juridic de muncă, sens în care vom
utiliza conceptul de „relaĠie de muncă”.
Precizăm, în plus, că mai poate fi utilizată úi expresia de „relaĠie de
angajare”, care nu este întrutotul sinonimă cu „relaĠia de muncă”. Cea
dintâi noĠiune este o expresie acceptată de legislaĠia muncii, dar redată în
lumina reglementărilor fiscale1, unde accentul este pus pe activitatea
desfăúurată, ca o activitate dependentă, úi pe veniturile obĠinute de pe
urma prestării acestei activităĠi, úi nu neapărat pe natura juridică a contractului2.
Pe cale de consecinĠă, ori de câte ori vom utiliza noĠiunea de „contract individual de muncă”, „raport de muncă” sau „salariat”, vom face
referire cu deosebire la reglementările interne care vizează în context
oricare dintre formele atipice ale contractului individual de muncă (pe
durată nedeterminată sau determinată, cu timp de lucru integral sau
parĠial, pentru contractul de muncă prin agent de muncă temporară,
pentru cel la domiciliu sau privind activitatea de telemuncă). Întrucât
Codul muncii intern, de regulă, utilizează noĠiunea de relaĠie de muncă în
cuprinsul reglementărilor privind contractele atipice de muncă, noĠiunea
de „relaĠie de muncă” va fi avută în vedere în contextul relatării unor
aspecte de drept comparat sau european în domeniu.
În sfârúit, o delimitare conceptuală se impune úi în ceea ce priveúte
munca standard úi non-standard (atipică). Cu menĠiunea că vom reveni în
paginile ce urmează cu o abordare mai detaliată3, cele două noĠiuni se
află într-o relaĠie de interdependenĠă. Pe când „munca standard” are în
vedere munca fundamentată pe contractul individual de muncă, în forma
tipică a acestuia, respectiv pe durată nedeterminată, nu normă întreagă úi
1

Mai exact de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicatĉ în M. Of. nr. 668 din
10 septembrie 2015, cu modificĉrile Ɣi completĉrile ulterioare, care defineƔte în art. 7
pct. 2 C. fisc. munca dependentĉ ca fiind „orice activitate desfĉƔuratĉ în baza unui contract
individual de muncĉ sau a unui statut special prevĉzut de lege, declaratĉ angajatorului ca
funcƜie de bazĉ de cĉtre angajat”.
2 Pentru detalii privind relaƜia de angajare, a se vedea I.T. btefĉnescu, Tratat teoretic
Ɣi practic de drept al muncii, Ed. Universul Juridic, BucureƔti, 2017, p. 250; R. Dimitriu,
Dreptul muncii. AnxietĉƜi..., pp. 37-43.
3 Cu privire la relaƜia de muncĉ standard Ɣi non-standard, a se vedea infra, Capitolul
II, SubsecƜiunile 1.1 Ɣi 1.2.
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la sediul angajatorului, munca non-standard sau „atipică” desemnează
acele modalităĠi de muncă întemeiate pe un contract individual de muncă,
dar care se abat de la forma tipică úi clasică a raportului juridic de muncă
prin unul dintre următoarele elemente: prin durata raportului contractual
(cazul contractului de muncă pe durată determinată), prin durata timpului
de muncă (cazul contractului cu fracĠiune de normă), prin faptul că
munca se execută din alt loc decât sediul angajatorului (cazul contractului individual de muncă la domiciliu úi al celui privind telemunca) sau
prin aceea că munca nu este prestată direct în beneficiul celui care angajează (cazul contractului de muncă privind munca prin agent de muncă
temporară).Pentru analiza acestor elemente, vom utiliza în continuare
sintagma de „contracte de muncă atipice”, dacă sunt avute în vedere în
context reglementările interne, respectiv relaĠii de muncă non-standard,
dacă referirile conĠin elemente de drept comparat sau european. Conceptul de relaĠie de muncă non-standard este mai încăpător, ceea ce îl
face util în analizele de drept comparat. Astfel, de exemplu, reglementările din Marea Britanie privind munca prin agent de muncă temporară
permit ca între agentul de muncă temporară úi lucrătorul temporar să se
încheie un contract de prestări servii de natură civilă (self-employment),
úi nu obligatoriu un contract de muncă, astfel cum întâlnim în România úi
în majoritatea statelor membre. O situaĠie similară întâlnim úi în cazul
contractului de muncă la domiciliu. Există state care permit prin legislaĠie încheierea unui raport juridic civil în cazul muncii la distanĠă, úi nu
unul întemeiat pe un contract de muncă.
De asemenea, sub aspectul terminologiei, vom utiliza úi termenul de
„contracte de muncă foarte atipice”, prin care vom identifica acele
aranjamente contractuale complet noi, care nu sunt reglementate în
sistemul nostru de drept. Întrucât marea majoritate a lor sunt perpetuate
în afara legislaĠiei muncii, în temeiul libertăĠii contractuale a părĠilor,
nefiind întotdeauna asimilate contractelor de muncă, se mai folosesc úi
alte expresii pentru exprimarea lor, respectiv „practici noi de angajare”,
„forme de muncă nou-create”, „forme de muncă precară”, „aranjamente
contractuale complet noi” etc.1
1

Vom reveni cu detalii în ceea ce priveƔte contractele de muncĉ foarte atipice infra,
Capitolul 7, SecƜiunea 1.
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SecĠiunea a 2-a
Problematica supusă cercetării. Scopul úi obiectivele tezei
În literatura relaĠiilor individuale de muncă, dincolo de împrejurările
în care s-au dezvoltat aceste forme atipice de organizare a muncii, fenomenul aranjamentelor contractuale atipice1 úi multitudinea de versiuni úi
subcategorii ale acestora reprezintă o sursă pentru ample dezbateri cu
privire la efectele pe care le generează acestea în planul pieĠelor muncii,
orientate în două direcĠii:
– pe de o parte, accentul este pus pe flexibilitatea pieĠei muncii,
– iar pe de altă parte, discuĠiile poartă asupra segmentării pieĠei
muncii2, din perspectiva căreia sistemul de angajare funcĠionează pe două
nivele, între angajarea permanentă tradiĠională úi angajarea non-standard3.
În contextul actual, relaĠia de muncă non-standard este văzută ca un
element-cheie în identificarea unor soluĠii la problemele legate de dinamica vieĠii economice úi a proceselor de producĠie, dar úi ca o posibilitate
pentru o anumită categorie de persoane de a rămâne active pe piaĠa forĠei
Sunt incluse în aceastĉ categorie formele de muncĉ non-standard obiƔnuite Ɣi bine
cunoscute în majoritatea statelor Uniunii Europene, respectiv contractul individual de
muncĉ cu fracƜiune de normĉ, contractul individual de muncĉ pe duratĉ determinatĉ,
contractul individual de muncĉ prin agent de muncĉ temporarĉ, contractul individual de
muncĉ la domiciliu.
2
Aceastĉ expresie a apĉrut pentru prima datĉ în anul 2003, într-un raport al Grupului
de Lucru European pentru forƜa de muncĉ („grupul Win kok”) cĉtre Consiliul European.
Raportul vorbeƔte despre o piaƜĉ a muncii ce se deruleazĉ pe douĉ niveluri: reprezentatĉ,
pe de o parte, de cea a lucrĉtorilor „integraƜi” sau „insideri”, care îƔi desfĉƔoarĉ activitatea
pe baza unui contract individual de muncĉ pe duratĉ nedeterminatĉ, cu timp de lucru
integral, iar pe de altĉ parte, de piaƜa muncii „lucrĉtorilor excluƔi” sau „outsideri”, în
categoria cĉrora intrĉ Ɣomeri, persoane care se gĉsesc în situaƜii de muncĉ precarĉ, cei
care se gĉsesc în cĉutarea unui loc de muncĉ Ɣi a cĉror protecƜie socialĉ este semnificativ
redusĉ. De fapt, aceastĉ segmentare a pieƜei muncii favorizeazĉ utilizarea unor practici de
muncĉ atipice, diferite de modelul uzual, standard de muncĉ. A se vedea A. Popescu,
„Modernizarea dreptului muncii Ɣi flexisecuritatea muncii în viziunea Uniunii Europene.
Impactul asupra legislaƜiei române”, în Buletin de informare legislativĉ, nr. 2/2008, p. 7,
http://www.clr.ro/ebuletin/2_2008/buletin_2_2008.pdf.
3
R. Blanpain, M. Tiraboschi, The global Labour Market. From Globalization to
Flexicurity, în Bulletin of comparative labour relations nr. 65/2008, Ed. Kluwer Law
International, p. 53.
1
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de muncă, într-un mod care să permită realizarea unui echilibru între
viaĠa personală úi cea profesională. Sub aspectul gradului de protecĠie
însă, pentru cei care muncesc, relaĠia de muncă non-standard antrenează
o situaĠie de insecuritate, atât sub aspectul venitului, cât úi al locului de
muncă (inclusiv în ceea ce priveúte probabilitatea de a avea un loc de
muncă în viitor), venituri mici, drepturi úi beneficii sociale limitate,
condiĠii de muncă úi de angajare precare, cu implicaĠii negative majore
asupra vieĠii private úi de familie a acestora1.
Din perspectiva legislaĠiei muncii, din categoria celor care activează
în temeiul unor asemenea contracte de muncă atipice fac parte aúa-numiĠii
„lucrători vulnerabili”, identificaĠi prin faptul că deĠin poziĠii precare, cu
nivel scăzut de remunerare, protecĠie socială limitată, nivel scăzut de
calificare, precum úi oportunităĠi limitate de promovare2. Asistând în prezent la o proliferare a contractelor de muncă atipice în întreaga Europă,
aranjamentele de muncă non-standard nu mai pot fi asimilate doar instrumentelor de combatere a úomajului, astfel cum se promovează în mod
activ de către guverne úi autorităĠile publice, ci avem de-a face cu un
fenomen social, pluridimensional, susceptibil de a naúte discuĠii úi controverse cu privire la viitorul naturii relaĠiilor de angajare3.
Cu scopul de a cunoaúte mai bine fenomenul „muncii atipice” úi de a
înĠelege implicaĠiile sale în planul pieĠelor muncii, lista obiectivelor
urmărite în prezenta lucrare debutează cu o analiză a celor mai importanĠi
1

A se vedea B. Burgoon, F. Dekker, Flexible employment, economic insecurity and
social policy preferences in Europe, în Journal of European Social Policy, vol. 20, nr. 2/2010,
p. 129.
2 A se vedea, în acest sens, Ɣi A. Popescu, op. cit., p. 8.
3 Fenomenul muncii atipice trebuie perceput Ɣi analizat dincolo de gradul sĉu de
utilitate, în sensul în care sunt considerate „forme tranzitorii de angajare impuse pe
perioada de crizĉ economicĉ” sau „instrumente redutabile în lupta contra Ɣomajului”. Se
considerĉ cĉ avem de-a face cu o nouĉ abordare socialĉ a muncii, unde dimensiunea
socialĉ câƔtigĉ din ce în ce mai mult teren, acordându-se mai multĉ importanƜĉ timpului
personal Ɣi de familie, în detrimentul timpului de muncĉ. A se vedea European Foundation
for the Improvement of Living and Working Condition [în continuare, Eurofound], New
Forms of Work: Labour Law and Social Security Aspect in the European Community, 1988,
p. 33.
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factori úi a împrejurărilor care au concurat la proliferarea aranjamentelor
contractuale atipice1, diferite de forma tradiĠională a contractului individual de muncă. Printre factorii cei mai importanĠi2 care au marcat
gradual evoluĠia formei de muncă standard úi au impus o flexibilizare a
cadrului normativ în materia relaĠiilor individuale de muncă se numără:
globalizarea pieĠelor muncii úi schimbările economice úi politice de la
nivel mondial; dezvoltarea mediului tehnologic úi informaĠional; „feminizarea forĠei de muncă” (numărul mare de femei care au intrat pe piaĠa
muncii în ultimele decenii); precum úi sistemele de drept care sprijină
contractele de muncă atipice, existând tendinĠe diferite de la un stat la
altul în dimensiunea de asimilarea acestora în planul muncii3. În altă
ordine de idei, toate aceste împrejurări au favorizat apariĠia úi expansiunea acestor noi forme de angajare în spaĠiul muncii.
Analiza dispersiei modalităĠilor contractuale atipice úi a variaĠiunilor
acestora ar fi imposibilă fără evidenĠierea unor aspecte importante legate
de contractul individual de muncă standard, pe durată nedeterminată, cu
timp de lucru integral, la sediul angajatorului – care pare să se erodeze, în
sensul în care numai reprezintă un arhetip4, un model de referinĠă pentru
raporturile contractuale de pe piaĠa muncii. Politicile publice de orientare
exclusivă către aceste aranjamente contractuale atipice úi de diminuare a
atenĠiei directe faĠă de munca standard ar putea atrage căderea în derizoriu a contractului de muncă obiúnuit.
1

În ultima perioadĉ, în practicĉ s-a constatat o utilizare din ce în ce mai frecventĉ a
unor astfel de varietĉƜi contractuale atipice (vezi Olanda, care înregistreazĉ nivelul cel mai
ridicat de utilizare a muncii cu fracƜiune de normĉ, urmat de Austria, Germania, Marea
Britanie, spre deosebire de România, care are un cadru legislativ mai curând rigid Ɣi
restrictiv în aceastĉ privinƜĉ).
2 A se vedea, în acest sens, R. Blanpain, C. Engels, Comparative Labour Law and
Industrial Relations in Industrialized Market Economies, Ed. Kluwer Law International,
1998, pp. 23-30; R. Blanpain, M. Tiraboschi, op. cit., pp. 53-59; G.I. Kassinis, E.T. Stavrou,
Non-standard Work Arrangements and National Context, în European Management
Journal, 31/2013, pp. 464-477.
3
Pentru o analizĉ detaliatĉ a acestor factori a se vedea infra, Capitolul 2, SecƜiunea
a 2-a.
4
A se vedea, în acest sens, I.T. btefĉnescu, Tratat teoretic Ɣi practic..., p. 241.
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Pornind de la realitatea că formele de muncă atipice1 implică o
relaĠie de muncă non-standard, în care „jobul nu este pe durată nedeterminată sau full-time, sau nu este executată la sediul companiei, sau sugerează existenĠa a doi angajatori, sau chiar absenĠa oricărui angajator”2, o
delimitare conceptuală între termenul de „muncă standard” úi „non-standard”, cu luarea în considerare a particularităĠilor aranjamentelor de muncă
atipice în contrast cu relaĠia de muncă standard, ne va permite o
identificare a acestora cu mai mare uúurinĠă.
De asemenea, lucrarea insistă úi pe problemele legate de „precarizarea muncii standard” printr-o deprotejare, o eliminare a protecĠiei
salariaĠilor care desfăúoară activitate sub contract individual de muncă
standard, full-time, pe durată nedeterminată. Formele atipice de muncă
sunt considerate ca generând o reducere a úomajului, fiind percepute,
după caz, fie ca etape către angajarea standard, fie ca modalităĠi de
armonizare a vieĠii profesionale cu responsabilităĠile familiale. Cu toate
acestea, nu putem neglija implicaĠiile negative pe care aceste practici de
muncă flexibile le au asupra naturii relaĠiei de angajare, asupra sistemului
de protecĠie socială, asupra condiĠiilor de muncă, asupra securităĠii
economice úi a stabilităĠii locului de muncă.
Fără îndoială însă, nu toată munca non-standard este inerent precară,
aspect pe care îl vom avea în vedere în cuprinsul lucrării. Astfel, vom
pune accentul pe analiza avantajelor utilizării formelor contractuale
atipice, deopotrivă cu descrierea dezavantajelor oferite de acestea.
Identificarea situaĠiilor care justifică utilitatea acestor raporturi flexibile de materializare a muncii în planul relaĠiilor individuale de muncă
completează lista obiectivelor urmărite pe parcursul cercetării. De altfel,
tema centrală a cercetării constă în elaborarea unui tablou al efectelor formelor de muncă atipice în plan economic úi social asupra
tuturor părĠilor implicate în relaĠia de muncă non-standard, urmărind atât perspectiva pozitivă, cât úi negativă. În realizarea acestui
1

Care, de regulĉ, cuprind o gamĉ largĉ de modele contractuale (contractul de muncĉ
pe duratĉ determinatĉ, contractul de muncĉ temporarĉ, contractul de muncĉ cu timp
parƜial, contractul de muncĉ la domiciliu Ɣi telemunca, contractul on call, contractul job
sharing etc.).
2
Eurofound, New Forms of Work…, 1988, p. 19.
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obiectiv, analiza va cuprinde atât unele contracte atipice bine-cunoscute,
care se abat doar sub un anume aspect de la cel standard1, respectiv
contractul de muncă cu fracĠiune de normă, contractul de muncă prin
agenĠie de muncă temporară, contractul de muncă pe durată determinată,
contractul de muncă la domiciliu, contractul de muncă privind activitatea
de telemunca, dar úi unele aranjamente contractuale complet noi, mult
îndepărtate sub aspectul structurii de tipologia contractului standard (on
call, job-sharing, employee sharing, interim management, voucher-based
work etc.). Cu toate că lista noilor forme de muncă este inepuizabilă, ne
vom ocupa îndeaproape de explorarea acelor forme de muncă „foarte
atipice”, dezvoltate după anul 2000, inacceptabile deocamdată în dreptul
românesc, dar recunoscute la nivel reglementar de către alte sisteme de
drept.
În plus, analiza efectuată cu privire la unele modalităĠi atipice de
încadrare în muncă, deopotrivă cu luarea în considerare a raportului
dintre utilitate úi precaritate, ne va putea permite o reprezentare clară a
balanĠei de echilibru úi a gradului de compensare între consecinĠele pozitive úi negative ale acestora, precum úi o atribuire legitimă a calificativului de forme „benefice” de organizare a muncii. Din acest motiv,
demersul nostru investigativ va fi centrat pe problematica statutului juridic al lucrătorului atipic în lumina politicilor sociale europene úi
naĠionale.
În faĠa lipsei acute de protecĠie úi a unui nivel de vulnerabilitate
deloc de neglijat în rândul celor care îúi desfăúoară activitatea în temeiul
acestor noi aranjamente contractuale, aceste politici nu sunt suficient de
coerente úi constante. Or, într-o astfel de situaĠie, dacă legiuitorul Uniunii
Europene nu va reuúi să creeze un cadru normativ unitar úi sincronizat în
privinĠa raporturilor de muncă atipice, atât de necesar în acest domeniu
de activitate, segmentarea pieĠei muncii între cele două categorii de
lucrători, standard úi non-standard, fără tăgadă, se va accentua.
Plecând de la aceste premise, prezenta cercetare va cuprinde úi o
analiză a diferitelor acte juridice adoptate la nivel european, care privesc
raporturile de muncă atipice. Având ca punct de plecare cadrul normativ
1

bi care, în marea lor majoritate, beneficiazĉ de reglementĉri specifice europene.

