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STUDIU-PILOT ASUPRA FUNCȚIONĂRII DIRECTIVEI PRIVIND
SERVICIILE ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR - PERSPECTIVA SOCIETĂȚII
CIVILE
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STUDIU-PILOT ASUPRA FUNCȚIONĂRII DIRECTIVEI PRIVIND SERVICIILE ÎN SECTORUL
CONSTRUCȚIILOR: PERSPECTIVA SOCIETĂȚII CIVILE
Directiva privind serviciile în cadrul pieței interne trebuie să promoveze, în conformitate cu Strategia
Lisabona, competitivitatea, creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Această directivă a
declanșat totodată o intensă dezbatere cu privire la organizarea libertății de a presta servicii. Un punct
controversat a fost și rămâne impactul propunerii asupra piețelor naționale ale forței de muncă, a
condițiilor sociale și a cerințelor de protecție a consumatorilor. Comitetul Economic și Social European
(CESE) are intenția să evalueze impactul Directivei privind serviciile asupra economiei reale a unor
state membre ale UE, prin interviuri pe teren și prin intermediul acestui chestionar. Comitetul va
începe acest exercițiu cu sectorul construcțiilor, urmând să abordeze și alte domenii (de exemplu,
sectorul hotelier, al turismului, al transporturilor, al produselor agro-alimentare). Acest demers are ca
scop formularea, până în luna aprilie 2014, a unor observații și concluzii ale societății civile, prin
implicarea tuturor părților interesate (autoritățile naționale și instituțiile executive, partenerii sociali,
organizațiile societății civile, instituțiile UE, universitățile și mass‒media).

1.

Statul membru examinat

2.

Numele

3.

Organizația

4.

Adresa de e-mail

5.

Vă rugăm să prezentați pe scurt modul în care sunteți implicat în prestarea de servicii transfrontaliere
(rolul sau sarcinile care vă revin, experiența).

6.

În vederea stimulării activităților transfrontaliere ale întreprinderilor din UE, în statele membre au fost
înființate așa-numitele „ghișee unice”. Știți de existența „ghișeului unic”?
„Ghișeele unice” sunt portaluri online de e-Guvernare, care furnizează informații practice privind schimburile comerciale transfrontaliere în
cadrul UE. În conformitate cu Directiva privind serviciile, aceste „ghișee unice” sunt electronice, dar anumite state membre au hotărât să
înființeze și ghișee fizice pentru a oferi servicii de mai bună calitate.

Da

7.

Nu

Dacă da, cum apreciați funcționarea acestuia (de exemplu, în ceea ce privește disponibilitatea și
calitatea informațiilor, a procedurilor electronice, a serviciilor de asistență)? Aveți sugestii de
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îmbunătățire?

8.

Din câte știți, în țara dumneavoastră există un centru SOLVIT?
SOLVIT este o rețea de soluționare alternativă a litigiilor destinată cetățenilor și întreprinderilor, care cuprinde administrațiile publice din toate
țările SEE (cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Lichtenstein și Norvegia). Rețeaua IMI permite administrațiilor publice să coopereze, în
special în chestiuni legate de transpunerea legislației.

Da

9.

Nu

Dacă da, vă rugăm să detaliați și, dacă este posibil, să dați exemple și sugestii de îmbunătățire:

10. Din câte știți, în țara dumneavoastră există un coordonator IMI (Sistemul de informare al pieței
interne)?
Da

Nu

11. Dacă da, vă rugăm să detaliați și, dacă este posibil, să dați exemple și sugestii de îmbunătățire:

12. În cazul în care furnizați servicii transfrontaliere, care dintre următoarele situații constituie principala
problemă în ceea ce privește prestarea de servicii transfrontaliere în sectorul construcțiilor? (se pot da
mai multe răspunsuri).
În cazul în care situația enunțată constituie o problemă, considerați că ea poate fi mai bine abordată la nivelul UE sau la nivel național?

La nivelul UE

La nivel
național

Nicio părere

Cerințe bazate pe
naționalitate sau
reședință
Sistemele de autorizare
și alte reglementări din
țara gazdă care
contravin
reglementărilor privind
recunoașterea
calificărilor și
standardelor
profesionale
Dificultăți privind
îndeplinirea tuturor
formalităților la ghișeul
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unic
Obstacole în calea
participării la procedura
de achiziții publice în
altă țară
Obligația unei garanții
financiare sau asigurări
Interzicerea
comunicărilor
comerciale (publicitate,
marketing direct etc.)
Lipsa de informații
privind piața locală a
celuilalt stat membru al
UE
Probleme de natură
lingvistică
Altele (specificați)

13. Vă rugăm să detaliați sau să dați exemple:

14. În cazul în care furnizați servicii transfrontaliere, cum apreciați următoarele măsuri adoptate la nivel
național privind prestarea de servicii transfrontaliere? (se pot da mai multe răspunsuri).
Niciun
obstacol

Obstacol ar
trebui
eliminată

Nu ar trebui
eliminată

Nicio părere

Obligația unei notificări
în timp util
Obligația ca prestatorul
de servicii să se
înregistreze în țara
gazdă
Obligația ca lucrătorii
implicați să se
înregistreze în țara
gazdă
Obligația respectării
condițiilor de muncă în
vigoare în țara gazdă
Obligația de a aplica
reglementările în
materie de răspundere
(față de creditori, de
lucrători, de utilizatori)
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Obligațiile în materie de
contabilitate și raportare
Obligația de a furniza un
certificat constatator
Altele (specificați)

15. Vă rugăm să detaliați sau să dați exemple:

16. În contextul serviciilor transfrontaliere, lucrătorii detașați sunt protejați de dispozițiile UE privind
detașarea lucrătorilor. Pe baza experienței personale, cum apreciați această protecție și cum evaluați
punerea în aplicare la nivel național a Directivei privind detașarea lucrătorilor?
Vă rugăm să detaliați sau să dați exemple:

17. Vă rugăm să evaluați impactul Directivei privind serviciile asupra sectorului dvs de activitate, sub
următoarele aspecte:
Condițiile de lucru din țara gazdă

S-au îmbunătățit într-o oarecare măsură
S-au deteriorat substanțial
S-au deteriorat într-o oarecare măsură
Nu s-a modificat
S-au îmbunătățit substanțial
Nicio părere

18.
Evoluția numărului de contracte temporare și a altor forme flexibile de muncă în țara gazdă, care poate fi pusă pe seama punerii în aplicare a
Directivei privind serviciile

A crescut într-o oarecare măsură
Este același
A scăzut semnificativ
A scăzut într-o oarecare măsură
Nicio părere
A crescut semnificativ

19.
Evoluția statutului juridic al lucrătorilor (salariați, lucrători independenți) în țara gazdă, care poate fi pusă pe seama punerii în aplicare a
Directivei privind serviciile

Nu s-a modificat
Nicio părere
S-a modificat

20.
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Evoluția numărului de lucrători independenți străini, care poate fi pusă pe seama punerii în aplicare a Directivei privind serviciile

A crescut semnificativ
A crescut într-o oarecare măsură
Nu s-a modificat
A scăzut semnificativ
A scăzut într-o oarecare măsură
Nicio părere

21. Vă rugăm să explicați:

22. Credeți că lucrătorii independenți au oportunități mai mari în materie de muncă transfrontalieră?
A se vedea Avizul CESE privind utilizarea abuzivă a statutului de lucrător independent : JO C 161, 6.6.2013, p. 14.

Da

Nu

23. Vă rugăm să explicați (Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?):

24. Cum apreciați punerea în aplicare, la nivel național, a dispozițiilor privind detașarea lucrătorilor?
Întru totul adecvată
Adecvată într-o oarecare măsură
Neadecvată
Total neadecvată
Nicio părere

25. Dacă da, vă rugăm să detaliați și, dacă este posibil, să dați exemple și sugestii de îmbunătățire:

26. Formularul A1 certifică faptul că titularul, lucrătorul detașat, este înscris în sistemul de asigurări
sociale al țării gazdă în care lucrează în mod obișnuit. Care stat ar trebui să dețină competența de a
controla formularul A1?
Lucrătorii vizați de dispozițiile privind furnizarea de servicii transfrontaliere pot rămâne afiliați la sistemul de asigurări sociale al țării de origine
dacă sunt îndeplinite toate condițiile. Formularul este emis în țara de origine. Totodată, controlul corectitudinii și autenticității formularului este
de competența țării de origine.

Țara de origine
Țara gazdă
Atât țara de origine, cât și țara gazdă

27. Vă rugăm să detaliați sau să dați exemple:
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28. Pentru a proteja interesele atât interesele angajaților, cât și ale angajatorilor de bună credință, și
pentru a preveni concurența neloială, ați fi de acord cu crearea unei baze de date cuprinzând lista
întreprinderilor care au încălcat reglementările privind detașarea lucrătorilor (denunțarea acestora)?
În avizul său „Către o mai bună funcționare a pieței unice a serviciilor”, CESE afirmă că „pentru a evita munca de mântuială, a garanta
calitatea serviciilor și a oferi posibilitatea unei reclamații în eventualitatea în care prestatorul de servicii nu s-a conformat obligațiilor
contractuale, este necesar ca meseriașii recunoscuți în fiecare sector să fie înscriși într-un registru accesibil publicului. Calificările prestatorilor
de servicii înregistrați vor trebui să satisfacă cerințele stabilite, iar priceperea prestatorilor de servicii va fi controlată periodic. Când
consumatorii vor putea astfel să aleagă în cunoștință de cauză și în siguranță din lista prestatorilor de servicii, încrederea în piața internă va
crește.” La punctul 4.11 al acestui aviz, CESE atrage atenția asupra „așa-numitelor societăți-fantomă în schimburile transfrontaliere. În aceste
cazuri, se abuzează de piața internă a serviciilor pentru a eluda legislația și reglementările din anumite țări. Aceeași problemă apare în cazul în
care statutul de independent este utilizat pe scară largă, deși este vorba despre falși independenți.” JO C 318, 29.10.2011, p. 109.

Da

Nu

29. Vă rugăm să detaliați sau să dați exemple:

30. Considerați că există riscuri pentru consumatori (de la, de exemplu, aparatura electrocasnică până la
cerințele mai generale în materie de securitate) în contextul punerii în aplicare a Directivei privind
serviciile în sectorul construcțiilor?
Da

Nu

31. Dacă da, vă rugăm să detaliați sau să dați exemple:

32. Doriți să comunicați alte observații?

Done

Cancel
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