
EU Post Lab
Dezvoltarea experiențelor de 
cooperare administrativă și 
îmbunătățirea accesului la informații 
în cadrul detașării lucrătorilor

RECOM
ANDĂRI





EU Post Lab
Dezvoltarea experiențelor de 
cooperare administrativă și 

îmbunătățirea accesului la informații 
în cadrul detașării lucrătorilor

Acest raport a fost elaborat pentru proiectul EU Post Lab, care a primit finanțare în cadrul cererii de propuneri VP/2016/006 din cadrul DG 
Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene.

Opiniile exprimate în acest raport reflectă doar punctul de vedere al autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru niciun fel de 
utilizare a informațiilor conținute în acesta.

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO 
E ESTUDOS DE SOCIOLOGIA
Instituto Universitário de Lisboa 

RECOMANDĂRI





CUPRINS

INTRODUCERE 5

1.   RECOMANDĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII ADMINISTRATIVE  
      ȘI A ACCESULUI LA INFORMAȚII ÎN CADRUL DETAȘĂRII LUCRĂTORILOR  7

2.   PROTOTIPUL BAZEI DE DATE A EU POST LAB: UN INSTRUMENT CONCRET PENTRU 
      FACILITAREA COOPERĂRII ADMINISTRATIVE 13

2.1 INTRODUCERE 14

2.2 OBIECTIVE ȘI CONSTRÂNGERI  14

2.3 DEFINIȚII – AACRONIME ȘI ABREVIERI 15

2.4 PROCESUL CA ATARE 16

2.5 DETALII PRIVIND SOLUȚIA 18

2.6 FLUXUL OPERAȚIUNILOR  19

2.7 SCHEMELE DE ACCES LA DATE 20

2.8 DETALII PRIVIND ROLURILE UTILIZATORILOR 21

2.9 DESCRIEREA NOULUI PROCES 23





POST-LAB   |   Recomandări  7

INTRODUCERE

Proiectul EU Post Lab, cofinanțat de DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei 
Europene, vizează sprijinirea cooperării administrative și a schimbului de informații la nivel transnațional în 
domeniul detașării lucrătorilor în sectorul construcțiilor.

Proiectul a fost inițiat în urma constatărilor din cadrul proiectului Post-Lab, care a evaluat un set de practici 
capabile să faciliteze respectarea normelor privind detașarea lucrătorilor, precum și detectarea fraudelor. 
Rezultatele Post-Lab, care sugerează căi de îmbunătățire a cooperării și a spartajării datelor în domeniul detașării 
lucrătorilor din sectorul construcțiilor, sunt detaliate în Liniile Directoare și Raportul Final 1.

EU Post Lab se concentrează pe rolul datelor administrative în identificarea fraudei în legătură cu detașarea 
lucrătorilor și implică crearea unui prototip de bază de date pentru partajarea strategică de date la nivel 
transnațional.

În acest scop, proiectul reunește o rețea de părți interesate din 10 state membre ale UE.

Acesta desfășurându-se între octombrie 2016 și septembrie 2018, activitățile sale principale pot fi rezumate 
după cum urmează:

• în timpul etapelor inițiale, partenerii din cadrul proiectului implementează activități de cercetare la 
birou și pe teren pentru a analiza bazele de date naționale existente relevante pentru Directiva 96/71/
CE (Directiva privind detașarea lucrătorilor) și Directiva 2014/67/UE (Directiva de punere în aplicare) 
, conținutul și caracteristicile acestora, autoritățile care le gestionează (organisme de monitorizare și 
de punere în aplicare sau alte autorități) și modul în care acestea reflectă condițiile reale de angajare, 
precum și identificarea abuzurilor și a eludării directivei menționate anterior;

• ulterior, partenerii definesc și implementează un prototip de bază de date pentru a permite partajarea 
informațiilor digitale între autoritățile și părțile interesate relevante, cu accent pe fondurile sectoriale 
din sectorul construcțiilor.  De fapt, în multe țări ale UE, aceste fonduri facilitează elemente salariale 
care trebuie să fie ajustate în funcție de dispozițiile aplicabile ale țării gazdă, cum ar fi remunerația 
aferentă zilelor de sărbătoare. Baza de date trebuie construită astfel încât să se poată partaja informațiile 
esențiale în domeniul detașării lucrătorilor, cum ar fi: înființarea societății care efectuează detașarea în 
țara de origine; existența relației de muncă în țara de origine cu lucrătorul detașat; și plata regulată a 
elementelor salariale intermediare din fondurile relevante. Aceasta va fi legată de module web pentru 
a permite angajatorilor să declare cu ușurință detașarea lucrătorilor la fondurile relevante, precum și de 
surse de informații privind termenii și condițiile de angajare în țările vizate. Crearea acestui instrument 
beneficiază de informații obținute prin cercetări la birou și pe teren, care acoperă caracteristicile 
experiențelor existente de partajare de informații și oferă o imagine generală autorităților care ar putea 
fi interesate de partajaraea de informații; și

• ca etapă finală, partenerii din cadrul proiectului elaborează și diseminează - în toate limbile proiectului - 
un Raport Final, care prezintă principalele constatări, beneficiile preconizate ale proiectului și sugerează 
modalități de îmbunătățire a cooperării administrative transnaționale și un set de recomandări care 
explică modul în care se poate valorifica într-o măsură cât mai mare baza de date și ce măsuri suplimentare 
de cooperare, monitorizare și punere în aplicare ar putea sprijini obiectivul de a evita utilizarea abuzivă 
sau eludarea Directivei privind detașarea lucrătorilor, facilitând în același timp detașarea lucrătorilor.

 

1.   A se vedea:  http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/post-lab .
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1.	 RECOMANDĂRI	PENTRU	ÎMBUNĂTĂȚIREA	COOPERĂRII	 
								ADMINISTRATIVE	ȘI	A	ACCESULUI	LA	INFORMAȚII	ÎN	 
								CADRUL	DETAȘĂRII	LUCRĂTORILOR	 

În cadrul analizei privind condițiile de muncă ale lucrătorilor detașați, a formelor de muncă nedeclarată 
și a neregulilor care afectează lucrătorii detașați și, în special, a caracteristicilor bazelor de date relevante, 
parteneriatul a elaborat un set de recomandări destinate sectorului construcțiilor, dar aplicabile în mare 
măsură altor activități, de asemenea.

Compararea practicilor existente de utilizare a datelor administrative, punctele forte și slabe aferente și 
dificultățile întâlnite în domeniul aplicării dispozițiilor privind clauzele și condițiile aplicabile în materie de 
ocupare a forței de muncă și de securitate socială au constituit punctele principale de plecare pentru analiză.

Recomandările vizează activitatea organelor de inspecție, clarificând modul în care și în ce măsură datele 
administrative le pot ușura activitatea și modul în care factorii de decizie și partenerii sociali pot contribui la 
o mai bună respectare a normelor privind detașarea.

Pentru a ușura parcurgerea acestora, ele sunt împărțite în trei direcții principale, fiecare prezentând posibile 
acțiuni din diferite perspective.

Raportul este completat printr-un exemplu concret cu privire la modul în care digitalizarea partajării de date 
poate ușura respectarea normelor privind detașarea lucrătorilor, atât prin impunerea unor îmbunătățiri și 
prin simplificarea activităților de monitorizare, cât și prin reducerea sarcinii administrative pentru angajatori.

 
Facilitarea accesului la informații și fluxul informațional

• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile și obligațiile privind detașarea

Cercetările legate de proiect, în special interviurile cu experții privind calitatea și sondajul pe internet, au 
arătat că pot fi efectuate multe lucruri pentru a îmbunătăți gradul de conștientizare a drepturilor lucrătorilor 
detașați.  Fiind întrebați care este perioada standard de lucru în țara gazdă, doar 41,2% dintre lucrătorii 
detașați care au răspuns la sondajul pe internet au răspuns corect, în timp ce 39,8% au declarat că nu cunosc 
și 19% au dat un răspuns greșit. În mod similar, 18,5% dintre lucrători nu au știut dacă au fost remunerați sau 
nu în conformitate cu plafonul minim de remunerație în țara gazdă.

Punerea în aplicare a termenilor și condițiilor aplicabile este în continuare dificil de abordat dacă lucrătorii 
detașați sau chiar angajatorii nu cunosc structura salarială a sectorului construcțiilor din țara gazdă și 
elementele sale obligatorii sau celelalte aspecte de bază care trebuie aliniate în conformitate cu dispozițiile 
din țara gazdă în temeiul Directivei privind detașarea lucrătorilor.

Anumite inițiative pentru creșterea conștientizării sunt deja în curs de desfășurare și merită menționate. 
Proiectul Reder, evaluat în Liniile Directoare Post-Lab, a contactat lucrătorii detașați pe șantierele de 
construcții și pe internet prin intermediul pliantelor, care le explică pe scurt drepturile acestora în țara gazdă 
și oferă legături și contacte suplimentare.

În mod similar, Federația europeană a lucrătorilor în construcții și prelucrarea lemnului a promovat un site 
(https://www.constructionworkers.eu/) care găzduiește informații detaliate, actualizate în mod regulat și 
ușor de accesat cu privire la drepturile lucrătorilor detașați în sectorul construcțiilor din Europa.
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Prin intermediul Directivei de punere în aplicare, Uniunea Europeană promovează, de asemenea, o mai bună 
informare, angajând statele membre să pună la dispoziție informații privind condițiile de încadrare în muncă 
aplicabile lucrătorilor detașați, pe un singur site național oficial, într-un mod ușor de utilizat.

• Simplificarea fluxului de informații de la angajatori către autoritățile publice

Există trei obligații principale de informare privind angajatorii care doresc să detașeze lucrători în străinătate.

În conformitate cu Directiva de punere în aplicare, se impune o declarație în avans către autoritățile statului 
gazdă, cu privire la informațiile esențiale privind organizația emitentă (inclusiv datele de contact), numărul și 
numele lucrătorilor detașați, durata și locul de muncă.

Pentru a declara și a dovedi apartenența lucrătorilor detașați la instituția de asigurări sociale din țara de 
origine, va fi de asemenea prezentat un document portabil (formularul A1), eventual înainte de începerea 
detașării, deși acest lucru nu este obligatoriu.

În cele din urmă, în cazul în care fondurile sectoriale facilitează anumite elemente ale salariilor lucrătorilor 
(cum ar fi remunerația în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile sau aferentă zilelor de sărbătoare) 
considerate ca făcând parte din ratele minime de remunerație, întreprinderile emitente sunt obligate în 
general să înregistreze lucrătorii detașați în țara gazdă și să plătească contribuții pentru elementele salariale 
facilitate acolo. La rândul lor, acestea pot lua legătura cu instituția similară posibilă din țara de origine, pentru 
a evita dubla impozitare și pentru a-și îngheța funcțiile.

Automatizarea acestor procese poate contribui la simplificarea fluxului de informații și la evitarea falsificărilor, 
un risc care a fost evidențiat pentru versiunile în format hârtie ale formularelor A1.

Ca parte a activităților proiectului, CNCE a dezvoltat un prototip de bază de date potențial utilă pentru a 
simplifica fluxul de informații de la angajatori la fondurile sectoriale în cazul detașării, permițând în același 
existența evidențelor mai bune și mai ușor accesibile cu privire la fiecare societate și lucrător detașat.

O astfel de experiență poate fi ușor adaptată, modificată sau transferată în contexte similare, cu condiția să 
existe voința politică de a face acest lucru.

O prezentare detaliată privind obiectivele, caracteristicile și structura tehnică a bazei de date urmează în 
secțiunea următoare.

 
Actualizarea și conectarea bazelor de date administrative naționale

• Asigurarea interoperabilității între bazele de date la nivel național care acoperă domeniile conexe sau 
accesul la informațiile esențiale

Informații privind datele-cheie referitoare la regularitatea detașării apar deseori în diferite baze de date la 
nivel național, fie din cauza diferitelor autorități care le administrează, fie pentru că sunt administrate 
de sucursalele locale.

Structura acestor baze de date nu permite întotdeauna interoperabilitatea sau comunicarea între ele, 
încetinind sau împiedicând procesele de potrivire a datelor pentru controlul conformității cu regulile 
privind detașarea.

Cazul poate consta în informații cu pivire la faptul că: (i) salariul a fost aliniat în conformitate cu dispozițiile 
în vigoare în țara gazdă; (ii) contribuțiile la asigurările sociale au fost plătite în mod regulat în țara de 
origine;  (iii) societatea desfășoară activități substanțiale în țara de origine (adică nu este o societate 
doar pe hârtie), activitatea este distribuită în trei surse diferite, cum ar fi: (i) baza de date privind 
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contractele de muncă; (ii) evidențe privind contribuțiile la asigurările sociale; (iii) registrul comerțului.

Acest lucru duce la procese de punere în aplicare a regulilor îngreunate sau mai lente, precum și la 
posibile redundanțe în solicitările de informații adresate unei societăți.

Posibilitatea de a conecta baze de date diferite pentru a asigura legalitatea detașării și, mai general, în 
scopul inspecției muncii, acestea ar putea să se bazeze pe cel puțin trei opțiuni diferite și anume: (i) 
permiterea unei potriviri complete a surselor de date;  (ii)  permiterea potrivirii selective a surselor de 
date și anume punerea la dispoziție doar a unor variabile cheie accesibile utilizatorilor autorizați, altele 
decât cele ale autorității responsabile; (iii) permiterea partajării informațiilor sumare (de exemplu, 
extragerea informațiilor privind regularitatea salariilor sau a contribuțiilor la asigurările sociale dintr-o 
bază de date care acoperă evidențele complete).

Posibilitatea utilizării uneia sau a altei opțiuni rămâne în funcție de luarea în considerare a aspectelor 
de ordin politic și tehnic de către autoritățile competente din motive de protecție a vieții private 
și din considerente privind posibilul compromis dintre exhaustivitatea și claritatea informațiilor.  
De exemplu, realizarea de înregistrări complete privind plățile la asigurarea socială poate permite 
diferențierea între erorile neglijabile și întârzierile în plățile contribuțiilor și evaziunea sistematică. 
Cu toate acestea, acest lucru poate necesita elaborări ulterioare și mai complexe decât partajarea 
informațiilor binare cu privire la faptul dacă societatea a achitat sau nu plățile datorate.

 
• Creșterea disponibilității datelor și a transparenței garantând în același timp confidențialitatea

Disponibilitatea și transparența datelor pot crea forme de responsabilizare a companiilor, creând în același 
timp spațiu pentru controale „multilaterale” efectuate de o gamă mai largă de actori, alții decât inspectorii 
publici, inclusiv părțile interesate, cum ar fi sindicatele, fondurile sectoriale și organizațiile patronale, dar și 
academicienii și jurnaliștii de date.

În acest sens, bazele de date care acoperă informații relevante în domeniul ocupării forței de muncă sunt 
făcute publice, garantând în același timp viața privată.

De exemplu, informațiile privind contractele de muncă și nivelurile salariale aplicate de o societate ar putea 
contribui la detectarea neregulilor. Cu toate acestea, identitatea lucrătorilor va fi protejată.

Pentru a elibera potențialul cercetării cu privire la termenii și condițiile de angajare, garantând în același 
timp viața privată, o opțiune mai conservatoare ar putea fi, de asemenea, ascunderea identități societăților, 
permițând în același timp extragerea unor date foarte dezagregate, de ex. în funcție de sector, dimensiunea 
societății și Nomenclatorul Unităților Teritoriale de Statistică (nivelul NUTS 2 sau 3).

• Producerea de statistici orientate către lucrători în ceea ce privește detașarea

Statisticile care permit studierea detașării lucrătorilor la nivel transnațional sunt în mare parte „orientate spre 
activitatea societății”, dezagregând datele pentru statele membre și sectorul de activitate.  Proiectul EU Post 
Lab, concentrându-se pe un eșantion selectat de state membre și pe sectorul construcțiilor, a experimentat un 
sondaj care să corespundă informațiilor privind condițiile de lucru cu datele demografice, cum ar fi vârsta, sexul 
și nivelul educațional.

Disponibilitatea acestor date, care sunt într-adevăr acoperite de formularul A1, ar putea oferi o imagine mai 
completă a dimensiunilor detașării lucrătorilor, ajutând la identificarea caracteristicilor lucrătorilor detașați, ceea 
ce ar putea, la rândul său, să influențeze strategiile de comunicare a partenerilor sociali și să îmbunătățească 
înțelegerea fenomenului de către autorități.

În plus, completarea datelor privind detașarea cu statistici privind condițiile de viață ale lucrătorilor detașați, 
cum ar fi cu privire la cazarea acestora, ar putea contribui la asigurarea unui nivel de viață adecvat pentru 
lucrătorii detașați.
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• Asigurarea faptului că seturile de date administrative susțin și facilitează (nu înlocuiesc) inspecțiile de 
teren

Folosirea interogărilor, a filtrelor sau chiar a Inteligenței Artificiale, așa cum este cazul Belgiei, ajută la identificarea 
societăților / domeniilor în care pot fi depistate fraude. Software-ul poate fi instruit cu ușurință să semnaleze 
cazurile neconforme sau poate afla care sunt societățile care nu respectă prevederile privind angajarea și 
securitatea socială din evidențe anterioare.

Ca simple exemple, proiectul a identificat câteva posibile „victorii ușoare”, care ar putea fi utilizate ca filtre pentru 
identificarea cazurilor suspecte.

De exemplu, indicatorii unor posibile societăți care există doar pe hârtie ar putea fi:

• Datele de angajare sunt apropiate de depunerea cererilor A1;

• Data înființării societății este apropiată de data depunerii cererilor A1;

• Înființarea a numeroase persoane juridice la aceeași adresă;

• Un număr mare de societăți înființate de aceeași persoană, în special atunci când o nouă societate 
înlocuiește una care a fost închisă.

În ceea ce privește neregulile privind plata salariilor, filtrele ar putea evidenția societățile cu:

• Proporția ridicată a lucrătorilor cu fracțiune de normă din numărul total de angajați;

• Cantitatea mare de indemnizații neimpozabile pentru fiecare lucrător;

• Raportul ridicat dintre cifra de afaceri și numărul de angajați (sau, dacă este posibil, cu privire la numărul 
de tipuri specifice de lucrări de construcție și numărul de angajați, ca în anumitor regiuni din Italia).

Pe de altă parte, seturile de date administrative pot să nu evidențieze anumite fraude, din cauza indisponibilității 
datelor sau a unei denaturări a realității. De exemplu, o societate care solicită lucrătorilor înapoieze o parte 
din salariul lor în numerar poate să nu fie reflectată de seturile de date administrative care raportează date 
provenind din fluturașii de salariu sau o pondere ridicată a lucrătorilor cu fracțiune de normă poate rezulta din 
practicile în materie de resurse umane sau din convențiile colective care reduc timpul de lucru pentru a evita 
concedieri sau pentru a promova echilibrul dintre viața profesională și cea personală și nu pentru a încerca să 
eludeze dispozițiile privind salariul minim.

Din aceste motive, este recomandabil ca inspecțiile să se bazeze pe „sugestii” din seturile de date administrative, 
menținând în același timp o parte din controalele aleatorii.

Întâlnirile regulate cu partenerii sociali și ONG-urile relevante la nivel local pot contribui, de asemenea, la 
obținerea unei viziuni mai cuprinzătoare asupra fenomenelor care trebuie urmărite și asupra creșterii numărului 
noilor tipuri de fraudă.

• Efectuarea inspecțiilor pe teren pentru a spori capacitatea seturilor de date administrative de a anticipa 
eventualele fraude

Plecând de la considerentele recomandării anterioare, ori de câte ori inspecțiile pe teren constată cazuri de 
neconformitate, aceste informații ar trebui să fie introduse în bazele de date relevante, astfel încât să restrângă 
distanța dintre imaginea disponibilă din datele administrative și termenii și condițiile efective de angajare. Baza 
de date SINAI din Spania, de exemplu, are menirea de a acorda inspectorilor o sursă structurată de informații 
privind inspecțiile utile pentru a filtra societățile cu risc de fraudă.
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Sprijinirea cooperării administrative transnaționale

• Crearea încrederii reciproce între inspectori și cunoașterea diferitelor legi naționale ale muncii și a 
practicilor de ocupare a forței de muncă (prin formări, inspecții, ateliere de lucru comune).

În afară de dispozițiile legale care obligă autoritățile de cooperare reciprocă în cadrul tratatelor europene și în 
domeniul specific de detașare a lucrătorilor, există deja unele instrumente-cheie pentru a sprijini cooperarea 
inspectorilor la nivel transnațional. Acestea sunt Sistemul de informare al pieței interne (IMI), prin intermediul 
căruia inspectorii pot depăși barierele lingvistice prin utilizarea unui set de întrebări și răspunsuri pre-traduse în 
vederea schimbului de informații în domenii de interes european și Platforma electronică pentru schimbul de 
informații privind securitatea socială, incluzând sistem digital care permite schimbul sigur, structurat și rapid de 
date între instituțiile de securitate socială.

Cu toate acestea, se pot efectua multe lucruri pentru a îmbunătăți în continuare calitatea și eficacitatea 
schimbului de informații între diferitele autorități naționale. Sesiunile de formare, inspecțiile sau atelierele de 
lucru comune pot contribui la crearea unui climat de încredere între colegii din diferite țări, punându-le la 
dispoziție cunoștințele relevante pentru a-și adapta solicitările și răspunsurile în cadrul cooperării transnaționale.

În acest sens, proiectul Post-Lab a ilustrat deja o serie de experiențe relevante, cum ar fi rețeaua REDER, precum 
și Acordul privind schimbul de informații și cooperarea dintre inspectoratele de muncă din Spania și Portugalia, 
prin care sindicatele și / sau inspectoratele din diferite țările cooperează pe o bază structurală pentru a înțelege 
și aborda mai bine cazurile de fraudă transfrontalieră.

• Instrumente utile pentru schimbul transnațional de date între autoritățile competente

Rapiditatea comunicării la nivel transnațional este esențială pentru succesul cooperării administrative, în special 
în domeniul luptei împotriva societăților existente doar pe hârtie, care poate fi închise și reînființate într-un 
alt stat membru peste noapte.  Implementarea sistemului EESSI reprezintă un pas important spre atingerea 
scopului de a avea nu numai informații precise, dar și rapide. Proiectul EU Post Lab a pregătit calea pentru 
crearea unei infrastructuri digitale comune, de asemenea, pentru fondurile sectoriale, care sunt părți interesate 
în această problemă și care dețin un stoc relevant de informații privind plata salariilor în mai multe țări ale UE.

Un astfel de proces poate fi un exemplu pentru a crea o rețea extinsă de cooperare și schimb de date între 
fondurile acoperite și alte fonduri sau organizații capabile să certifice conformitatea plăților aferente.

În vederea sprijinirii discuțiilor privind adoptarea unor instrumente similare, a fost creat un prototip de bază de 
date, iar caracteristicile și obiectivele acesteia sunt prezentate în mod corespunzător în secțiunea următoare
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2.	 PROTOTIPUL	BAZEI	DE	DATE	A	EU	POST	LAB: 
								UN	INSTRUMENT	CONCRET	PENTRU	FACILITAREA	 
								COOPERĂRII	ADMINISTRATIVE

Etapade bază a proiectului s-a axat pe dezvoltarea unui prototip de bază de date care să acopere schimbul 
de informații între fondurile sectoriale active în Italia, Germania, Franța și Austria.

Practica acoperă trei acorduri bilaterale similare între CNCE și anume organismul coordonator al fondurilor 
sectoriale italiene din sectorul construcțiilor (Casse Edili) și instituții naționale similare din alte țări și anume 
din Germania (Soka Bau), Austria (BUAK) și Franța (UCF).

Toate aceste organisme sunt responsabile în țările lor de origine pentru elementele salariale considerate 
ca făcând parte din salariile la care lucrătorii detașați vor avea dreptul în conformitate cu dispozițiile țării 
gazdă, cum ar fi remunerația în caz de condiții meteorologice nefavorabile, remunerația aferentă zilelor de 
sărbătoare și al treisprezecelea salariu. Suma la care aceste contribuții pot ajunge este de aproximativ 30% 
din salarizare, ceea ce face diferența atât în ceea ce privește costul forței de muncă pentru angajatori, cât și 
în cee ace privește remunerația la care au dreptul lucrătorii, majorată prin fonduri.

Din punct de vedere administrativ, în conformitate cu cerințele de adaptare a salariilor la dispozițiile țării 
gazdă stabilite prin Directiva 96/71/CE, întreprinderile care trimit lucrători în străinătate trebuie să se 
înregistreze la fondul relevant din țara gazdă, să suspende plata salariului în țara de origine a lucrătorilor 
detașați și să contribuie la fondul sectorial al țării gazdă pe perioada de detașare.

În același timp, lucrătorii trebuie să contacteze fondul din țara gazdă pentru a li se restitui elementele 
salariale intermediare la care le au dreptul, cum ar fi o parte din remunerația aferentă zilelor de sărbătoare 
sau al treisprezecelea salariu.

După ce au fost constatate asemănările dintre ratele minime de remunerare și nivelul ratelor contribuțiilor 
aplicate de fondurile sectoriale peste granițe, acordurile permit societăților care detașează lucrătorii să nu 
contribuie la fondul sectorial relevant al țării gazdă, rămânând în schimb atașați țării de origine într-un mod 
similar cu felul în care se procedează în domeniul securității sociale.

Procesul, care are loc în prezent prin schimburi de e-mailuri și introducerea manuală a datelor aferente, poate 
fi rapid accelerat și raționalizat printr-o infrastructură digitală care leagă diferiții actori și etapele procedurii.

Crearea prototipului bazei de date se bazează exact pe aceste considerente, reprezentând un exemplu 
concret cu privire la modul în care procedurile de partajare a datelor transfrontaliere pot fi digitalizate și 
raționalizate. Alineatele următoare descriu în detaliu procesul de elaborare a caracteristicilor și structurii 
bazei de date, care funcționează ca o prezentare a prototipului, precum și o bază de cunoștințe pentru 
posibile inițiative similare
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2.1 INTRODUCERE

Acordurile bilaterale care funcționează ca temei juridic pentru posibilitatea introducerii prototipului bazei 
de date au fost introduse de CNCE, SOKA BAU, UCF și BUAK în 2008, în conformitate cu sindicatele de la 
nivel național și organizațiile patronale din țările respective (Italia, Germania , Franța și Austria) și susținute de 
partenerii sociali europeni asociați, pentru urmărirea următoarelor obiective:

• evitarea dumping-ului social prin detașarea lucrătorilor în alte țări;

• protejarea lucrătorilor din construcții prin asigurarea unei omogenități a salariilor și a unui set corect 
de norme pentru toți lucrătorii din același amplasament de construcție;

• permiterea libertății societății de a participa și de a lucra în întreaga Uniune Europeană fără 
constrângeri sau privilegii locale;

• partajarea informațiilor între sindicate și organizațiile patronale din țările implicate cu privire la 
condițiile contractuale locale;

• combaterea muncii ilegale și supravegherea aplicării corecte a obligațiilor de asigurare, contractuale 
și de securitate socială.

Acordurile au fost rezultatul unor lucrări pregătitoare, permițând asigurarea similarității structurii salariale, 
cota-parte din salariu a contribuțiilor datorate fondurilor sectoriale și similitudinea costurilor aferente în 
fiecare țară acoperită.

Au fost adăugate ulterior alte convenții între părțile individuale, creând astfel o rețea de patru țări conectate 
prin schimburile bilaterale de informații.

2.2 OBIECTIVE ȘI CONSTRÂNGERI
 
După semnarea acordurilor bilaterale și începerea procedurilor de exonerare manuală, s-a decis utilizarea 
tehnologiei pentru îmbunătățirea și automatizarea, în măsura posibilului, a fluxurilor de date între diferitele 
organizații care semnează acordurile, oferind în același timp posibilitatea unor noi accesări ca rezultat al 
oricărei viitoare extinderi către alte țări.  Prin urmare, s-a decis analizarea unei infrastructuri informatice 
numită EUPOSTLAB, având următoarele obiective principale:

a) Îmbunătățirea calității informațiilor;

b) Transmiterea informațiilor obținute imediat;

c) Urmărirea operațiunilor efectuate;

d) O bază de date comună pentru analiza statistică.
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În procesul de configurare și testare a bazei de date, parteneriatul a operaționalizat în continuare aceste 
obiective după cum urmează:

a) Crearea unui sistem comun care să poată fi utilizat pentru toate operațiunile necesare pentru 
exonerare, de către toate organizațiile care semnează acordurile și de societățile interesate de cererea 
de exonerare;

b) Minimalizarea redundanțelor în introducerea datelor;

c) Reducerea operațiunilor manuale cât mai mult posibil;

d) Menținerea autorității și autonomiei organizațiilor individuale;

e) Punerea la dispoziție imediată a operațiunilor efectuate de organizații în interfața web (autorizații sau 
modificări ulterioare);

f ) Permiterea faptului ca ca datele achiziționate de la noul sistem să fie exportate utilizând formate 
standard pentru a le integra în mod automat în sistemele organizațiilor individuale;

g) Pregătirea sistemului pentru acceptarea și integrarea de noi acorduri sau seturi de informații de la alte 
organizații.

2.3 DEFINIȚII – AACRONIME ȘI ABREVIERI
 
Ca prim pas preliminar, parteneriatul a adoptat o terminologie comună necesară pentru a crea o înțelegere 
comună a diferitelor trăsături ale bazelor de date și a rolurilor utilizatorilor.

Definițiile cheie sunt:

a) Acorduri bilaterale - acordurile internaționale semnate pentru gestionarea detașării lucrătorilor între 
părțile semnatare;

b) Firmă de construcții - cea care solicită detașarea lucrătorilor în străinătate;

c) Cerere de exonerare - solicitarea efectuată de societate pentru a-și detașa lucrătorii în străinătate;

d) Organizație - unul dintre organele care au semnat acordurile bilaterale (din acest moment:  CNCE, 
SOKA-BAU, BUAK și UCF)

e) Organizație expeditoare - organizația competentă să autorizeze, să modifice, să revoce cererea de 
exonerare a societății sau organizația care administrează contribuțiile lucrătorilor

f ) Organizație destinatară - organizația care primește și acceptă cererea de exonerare, competentă din 
punct de vedere teritorial pentru șantierul în care sunt detașați lucrătorii.
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2.4 PROCESUL CA ATARE
 
Următorul pas a fost acela de a descrie, prin „procesul CA ATARE” procedura manuală utilizată între organizațiile 
semnatare pentru a asigura conformitatea cu acordurile.

În fiecare proces, următorii subiecți sunt întotdeauna implicați activ:

1) societatea care trebuie să-și desfășoare activitatea într-un stat străin (denumită în continuare pur și 
simplu societate);

2) organizația expeditoare (unul dintre semnatarii acordurilor, care certifică sau deține informații privind 
sediul social al societății);

3) Organizația destinatară (unul dintre semnatarii acordurilor, diferit de organizația expeditoare și 
calificat la nivel local, având informațiile privind locul de desfășurare a muncii  în statul străin).

Societatea, înainte de data începerii muncii, trebuie să pregătească un certificat de exonerare pentru a-l 
prezenta organizației expeditoare.Acest certificat trebuie să conțină:

- numărul de înregistrare sau codul care identifică societatea;

- locul în care se desfășoară munca (sau locul în care lucrătorul urmează să fie detașat);

- tipologia muncii;

- numele clientului;

- data începerii detașării;

- data de încheiere a detașării.

Imaginea de mai jos ilustrează modulul de identificare a societății în cererea de exonerare adoptată de CNCE
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Următoarea imagine prezintă forma adoptată de CNCE în ceea ce privește informațiile referitoare la locul de 
execuție a muncii.

În plus față de completarea formularelor menționate mai sus, societatea trebuie să completeze lista 
angajaților care fac obiectul detașării așa cum este prezentată în figură. Organizația expeditoare sau orice 
organism teritorial competent legat de organizație va verifica respectarea plății contribuțiilor datorate 
fondului sectorial pentru fiecare lucrător individual,

certificând-o pe întreaga perioadă de detașare prin trimiterea „acceptării cererii de exonerare” către 
organizația destinatară. Organizația destinatară recunoaște certificarea și o arhivează.

Trebuie remarcat faptul că atât organizația expeditoare, cât și organizația destinatară ar putea fi organizații 
coordonatoare sau structuri teritoriale autonome și competente cu privire la societățile și teritoriile în care 
vor fi detașați lucrătorii străini.
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Procesul actual, după semnarea acordurilor bilaterale, a permis libertatea organizațională în procedurile 
dintre organizațiile semnatare și structurile teritoriale aferente.

În timpul perioadei de detașare sau după prima autorizare, pot avea loc patru împrejurări diferite, și anume:

1. Situația rămâne neschimbată;

2. Lucrătorii detașați se schimbă;

3. Organizația expeditoare depistează o situație de neregulă a societății;

4. Organizația destinatară are nevoie de clarificări.

La nivel operațional, cu excepția primei posibilități, vor avea loc schimburi de e-mailuri care să indice variațiile 
sau solicitările privind conformitatea pentru anumite perioade.

2.5 DETALII PRIVIND SOLUȚIA
 
Automatizarea procesului manual identificat ca set de soluții tehnice și anume:

1. Crearea unui sistem format din două module EUPOST-LAB WEB și EUPOST-LAB DATABASE în cadrul 
căruia:

a. EUPOST-LAB WEB este interfața web accesibilă tuturor organizațiilor care semnează acorduri 
(până în prezent CNCE, SOKA-BAU, UCF, BUAK) și utilizabilă pentru toate operațiunile necesare în 
cererile de exonerare;

b. EUPOST-LAB DATABASE este sursa de date comună (accesibilă numai prin EUPOST-LAB WEB) în 
care vor fi arhivate toate informațiile prezentate în noile cereri de exonerare;

2. Crearea unui sistem de contabilitate și profilare pentru accesul în sistem al organizațiilor care au 
semnat acorduri și al întreprinderilor:   administrarea sistemului, organizațiile care sunt semnatare ale 
acordurilor, societăți;

3. Configurarea sistemului pentru a accepta noi acorduri bilaterale și / sau introducerea datelor utile 
pentru analiza statistică;

4. Crearea unui cadru pentru analizarea și afișarea datelor agregate pentru diagnosticare și utilizare 
statistică.

În detaliu, EUPOST-LAB WEB este modulul central care, prin citirea și / sau scrierea de date din cadrul 
modulului bazei de date, gestionează toate operațiunile necesare pentru gestionarea cererilor de exonerare. 
Mai exact, acesta permite:

• gestionarea creării tuturor utilizatorilor (conform logicii indicate în paragrafele următoare) autorizați 
să acceseze sistemul;

• importul și / sau crearea de nume de utilizator ale societăților acreditate de organizațiile expeditoare;

• gestionarea automatizată a tuturor proceselor de solicitare a exonerării (introducerea, evaluarea, 
certificarea solicitării);
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• înaintarea automată a cererilor de exonerare către organizația expeditoare;

• gestionarea comunicațiilor de servicii între organizațiile expeditoare și destinatare (și invers);

• analiza statistică a datelor agregate prezente în sistem;

• importul oricăror noi acorduri bilaterale;

• monitorizarea tuturor operațiunilor efectuate în sistem.

2.6 FLUXUL OPERAȚIUNILOR
Fluxul de informații între organizații a fost apoi schematizat în funcție de fluxul operațional următor:

• organizația expeditoare înregistrează societatea (firma de construcții) în sistemul EUPOSTLAB WEB;

• Societatea își încarcă cererea de exonerare prin intermediul EUPOST-LAB WEB;

• Cererea societății devine imediat vizibilă numai organizației de origine (organizației expeditoare) gata 
să fie autorizată;

• Cererea nou autorizată devine vizibilă pentru organizația în care are loc separarea (organizația 
destintară);

• cererea autorizată devine automat vizibilă pentru organizația destinatară sau pentru biroul local 
aferent în care are loc detașarea;

• Organizația destinatară, unde are loc detașarea, acceptă și stochează cererea cu propriile reguli;

• Modificările viitoare ale cererii de exonerare (neregulă, variație a lucrătorilor sau altele) vor fi vizibile 
pentru societate și pentru:

o Firma de construcții;

o Organizația expeditoare;

o Organizația destinatară.

• Toate cererile colectate în cadrul EUPOST-LAB DATABASE vor rămâne disponibile pentru interogări 
viitoare și analize statistice de către toți utilizatorii autorizați (fiecare pentru propriile sarcini sau roluri).
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Mai jos este prezentat un rezumat al fluxului așa cum este descris

2.7 ESQUEMÁTICA DE ACESSO A DADOS
 
Procesul de creare a bazei de date a fost, de asemenea, necesar pentru a structura accesul la platformă și un 
set diferit de sarcini posibile în funcție de tipul de utilizator. În special:

• Toate accesările sunt realizate printr-o interfață web care necesită autentificare (date de logare) și 
anume nume de utilizator / parolă;

• Există 5 tipuri de utilizatori, toate strict personale:

a. Administrator sistem

b. Administrator organizație

c. Utilizatori autorizație

d. Utilizatori doar cu drept de citire

e. Utilizatori ai societății

În logica anterioară, două tipuri de utilizatori speciali au posibilitatea de a crea date de acces pentru alte 
tipuri de utilizatori, mai precis:
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• „Administratorul de sistem” creează și atribuie fiecărei organizații „administratorul organizației”;

• Fiecare organizație, prin intermediul utilizatorului „administratorul organizației”, creează toate celelalte 
tipuri de utilizatori (societate, autorizație, doar cu drept de citire).

Schema de organizare logică a tipurilor de utilizatori este următoarea.

2.8 DETALII PRIVIND ROLURILE UTILIZATORILOR
 
Rolurile individuale pe tipuri de utilizatori sunt descrise mai jos.

Administrator sistem

• Este singurul manager al utilităților pentru întregul sistem

• Are rol tehnic / de întreținere

• Crează utilizatori de tipul „administratorul organizației” pentru organizații individuale

• Poate crea utilizatori de tipul „Utilizator autorizație”

• Poate crea utilizatori de tipul „Utilizatori doar cu drept de citire”

• Poate monitoriza utilizatorii întregului sistem
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Administrator organizație

• Un singur utilizator este creat pentru o singură organizație

• Are rol tehnic / de întreținere

• Crează utilizatori de tipul „Utilizator autorizație”din cadrul organizației 

• Crează utilizatori de tipul „Utilizatori doar cu drept de citire”din cadrul organizației  

• Crează utilizatori de tipul „Utilizator al societății” pentru întreprinderi

• Poate monitoriza starea tuturor utilizatorilor din organizația dvs.

Utilizator autorizație

• Acesta este creat de “Administratorul organizației” al organizației proprii

• Pot exista utilizatori multipli de acest tip pentru fiecare organizație

• Utilizatorul este acela care autorizează, modifică, revocă cererea de exonerare

• Poate vizualiza toate cererile de exonerare de la organizație

• Poate afișa și analiza date statistice

Utilizator doar cu drept de citire

• Acesta este creat de “Administratorul organizației” al fiecărei organizații

• Pot exista utilizatori multipli de acest tip pentru fiecare organizație

• Poate vizualiza toate cererile de exonerare de la organizația asociată

• Poate monitoriza statutul utilizatorilor legați de societăți de către organizația asociată

• Poate afișa și analiza date statistice

Utilizator al societății

• Acesta este creat de „Administratorul organizației” al organizației în care este disponibilă cererea de 
exonerare

• Pot exista utilizatori multipli de acest tip pentru fiecare societate individuală (la discreția fiecărei 
organizații)

• Poate introduce și completa cereri de exonerare pentru propria societate

• Poate vizualiza starea solicitărilor de exonerare legate de propria societate
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2.9 DESCRIEREA NOULUI PROCES
 
Noul proces de partajare a informațiilor care rezultă din realizarea proiectului EUPOST-LAB WEB funcționează 
după cum urmează.

Fiecare organizație va avea date de acces pentru „Administratorul organizației” (doar unul singur pentru fiecare 
organizație). „Administratorul organizației” prin intermediul interfeței EUPOST-LAB WEB creează, cel puțin, 
utilizatorul de tipul „Utilizator autorizație”, necesar pentru a completa cererile de exonerare. „Administratorul 
organizației” creează datele de acces (utilizatorul societății) pentru întreprindere, iar organizația (organizația 
expeditoare) furnizează societății, conform propriilor reguli, datele de acces nou create necesare pentru 
accesarea portalului EUPOST-LAB WEB.

Societatea accesează portalul WEPOST-LAB WEB și completează cererea de exonerare.  În acel moment, 
sistemul EUPOST-LAB WEB identifică automat organizația responsabilă cu solicitarea și o pune la dispoziția 
utilizatorului „Utilizator autorizație” al organizației în cauză.

Utilizatorul de tipul „Utilizator autorizație”a fi cel care evaluează  cererea și, dacă consideră necesar, autorizează 
scutirea, întotdeauna prin intermediul EUPOST-LAB  WEB.  Sistemul POST-LAB WEB

identifică automat competența de destinație și face imediat vizibilă cererea de exonerare aprobată tuturor 
celor trei subiecți competenți (societate, organizație expeditoare și organizație destinatară).

Următoarele sunt cifrele aferente formularelor utilizate la întocmirea cererii de exonerare de către societate.

Primul pas este introducerea datelor societății
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Următoarele etape trebuie repetate pentru fiecare lucrător detașat.
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Trebuie remarcat faptul că:

• Toate cererile de exonerare sunt trimise în mod automat de către sistem organizației corespunzătoare 
care trebuie să o autorizeze (organizație expeditoare);

• Cererea de exonerare, atâta timp cât rămâne în statutul „neautorizat”, este vizibilă numai societății 
solicitante și organizației care trebuie să o autorizeze (organizația expeditoare)

• Cererea autorizată, prin elaborarea sistemului, devine imediat vizibilă și organizației de destinație 
(organizației destinatare)

• Toate cererile autorizate fac parte din baza de date EUPOST-LAB care poate fi consultată în detaliu 
numai de către cei implicați direct (firma de construcții, organizația expeditoare, organizația 
destinatară)

• Toate datele statistice agregate aferente tuturor cererilor transmise prin baza de date EUPOST-LAB 
pot fi consultate de către toate organizațiile care semnează acordurile și, sub rezerva autorizării, către 
alte organisme relevante.
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