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1. Există indicii care sugerează că formele de muncă nestandard și incerte (de ex. muncă 

temporară, contractele pe perioadă determinată, contractele în care nu se menționează 
numărul de ore/se menționează un număr foarte mic de ore și falșii liber-profesioniști) au 
început să fie utilizate în serviciile publice și, în mod specific, în cadrul autorităților locale 
și regionale. În 2015, 28% dintre toate persoanele angajate temporar erau concentrate în 
(ceea ce se definește în mod larg ca fiind) serviciile publice din UE1. Cercetările au 
evidențiat și faptul că, în Marea Britanie, peste 10% dintre angajații autorităților locale 
erau persoane angajate în regim ocazional/temporar2. Presiunile privitoare la costuri, 
privatizarea și externalizarea serviciilor publice au contribuit toate la înrăutățirea 
condițiilor de angajare. Calitatea muncii și calitatea serviciilor sunt strâns legate una de 
cealaltă și, prin urmare, asigurarea unor salarii adecvate și a unor condiții bune de 
muncă pentru lucrătorii din serviciile publice sunt indispensabile pentru a garanta servicii 
publice de înaltă calitate, ușor disponibile și la prețuri accesibile.  

 
2. Emergența formelor de muncă nestandard în cadrul autorităților locale și regionale 

periclitează calitatea locurilor de muncă și starea de bine a angajaților și, prin urmare, 
reprezintă un risc la adresa calității serviciilor publice și a capacității acestora de a 
contribui la starea de bine a tuturor, ajungând la toate persoanele, inclusiv la cele mai 
marginalizate. ILO estimează că contractele cu durată determinată comportă o 
„penalitate salarială” cuprinsă între 1 și 34 la sută, comparativ cu contractele 
permanente3, iar contractele incerte au implicații profunde pentru sănătate și siguranță, 
precum și pentru capacitatea lucrătorilor de a se organiza și de a-și face auzită vocea. 
Lucrătorii care au un salariu mic și contracte incerte, lucrând în condiții nesigure, sau cei 
care nu au acces la protecție socială, nu se pot ridica la înălțimea responsabilității de a 
oferi serviciile de care depinde într-o atât de mare măsură starea noastră de bine. 

 
3. Din această perspectivă și în concordanță cu spiritul Cadrului CPSU-CEMR privind 

starea de bine la locul de muncă, adoptat în 2016, membrii Comitetului permanent al 

EPSU pentru autoritățile locale și regionale (ALR) reafirmă angajamentul nostru de a 
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combate formele nestandard de muncă ce afectează negativ starea de bine a 

lucrătorilor, precum și calitatea și accesibilitatea serviciilor furnizate. 

 

4. Aceasta implică: 

 reafirmarea angajamentului nostru de a monitoriza prevalența și utilizarea 

contractelor nestandard în cadrul ALR, la nivel național, precum și impactul acestora 

asupra stării de bine a lucrătorilor și asupra calității serviciilor prestate. Aceasta ar 

trebui să includă monitorizarea tipurilor de contracte utilizate și a tendinței în această 

privință, acordându-se o atenție specială lucrătorilor de sex feminin și altor grupuri 

vulnerabile, precum lucrătorii din mediile de imigranți și lucrătorii tineri. 

 organizarea și recrutarea lucrătorilor nestandard în sindicate și asigurarea faptului că 

aceștia beneficiază în practică de drepturile lucrătorilor, inclusiv de dreptul de a fi 

informat și consultat privind condițiile de angajare; 

 organizarea de discuții și ajungerea la un acord cu angajatorii de la nivel național și 

local privind utilizarea, numărul și profilul lucrătorilor nestandard și includerea pe 

agenda negocierilor colective a limitării formelor nestandard de muncă; 

 monitorizarea și organizarea regulată de dialoguri pe tema evoluțiilor, în cadrul 

comitetului permanent, folosind datele furnizate de Eurofund, Eurostat și ILO;    

 abordarea utilizării muncii nestandard alături de CEMR în comitetul pentru dialog 

social și împuternicirea delegației EPSU să caute soluții comune, inclusiv acorduri; 

 contribuții la munca EPSU și ETUC, pentru consolidarea drepturilor lucrătorilor și a 

negocierilor colective la nivel de sector, precum și pentru îmbunătățirea calității 

muncii și a accesului la protecție socială.   
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