
 

Interpretarea va fi disponibilă în limbile engleză, franceză, italiană, germană, poloneză, română şi 
spaniolă 

Iunie 2021 

A 10-a aniversare a Convenţiei OIM C189 - 
Eveniment european 

Programul 
Eveniment online cu desfăşurare pe 28-29 iunie 2021 

Pentru a încuraja interacţiunile dintre participanţi, la finalul panelurilor va fi pus la dispoziţie în 
Wonder un spaţiu destinat reuniunii virtuale. Participanţii vor avea ocazia de a purta discuţii 
neoficiale cu diverşii panelişti, precum şi cu ceilalţi participanţi la conferinţă. 

Luni, 28 iunie 2021 

Sesiune introductivă (10:30 – 12:00) 

Această sesiune va cuprinde o prezentare introductivă a evenimentului, va reaminti semnificaţia 
adoptării OIM C189 şi va sublinia provocările actuale din sectorul muncii casnice şi procesul de 
ratificare a Convenţiei C189 în Uniunea Europeană. 

▪ Material video privind adoptarea Convenţiei de către Federaţia Internaţională a 
Muncitorilor Domestici (IDWF) 

▪ Prezentare a Alianţei C189 şi a evenimentului de către Aurélie Decker, director EFSI 

▪ Introducere în politica UE, prezentată de Nicolas Schmit, comisar european pentru locuri 
de muncă şi drepturi sociale  

▪ Perspective internaţionale, prezentat de Martha Newton, director general adjunct OIM 
pentru politici  

▪ Miguel Filipe Pardal Cabrita, secretar de stat pentru muncă şi formare profesională în 
Portugalia, reprezentând preşedinţia portugheză a Consiliului Uniunii Europene 

▪ Prezentare a raportului emblematic OIM 2021 privind sectorul muncii casnice, realizată de 
Claire Hobden, responsabil tehnic OIM, lucrători vulnerabili 
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▪ Garantarea egalităţii de gen în sectorul muncii casnice, prezentat de Carlien Scheele, 
director în cadrul EIGE 

Panelul 1 - Legislaţia muncii şi cadrele de protecţie socială: de la lacunele de 
reglementare până la recunoaşterea deplină a drepturilor lucrătorilor casnici 
(14:00 – 15:15) 

Obiectivul panelului: în ciuda adoptării Convenţiei nr. 189 a OIM, mulţi lucrători casnici încă suferă 
de pe urma aplicării deficitare a legislaţiei muncii şi protecţiei sociale. Până în prezent, numai 
şapte State Membre UE au ratificat Convenţia. Dintre cei 6,3 milioane de lucrători casnici oficiali 
care lucrează în UE, aproximativ 2 milioane dintre aceştia nu beneficiază de drepturi de muncă 
standard şi de protecţie socială deoarece aparţin unor reglementări derogatorii specifice. De 
aceea, acest panel va aborda excepţiile şi lacunele generale care încă se aplică în cazul lucrătorilor 
casnici. În cadrul acestui panel se va discuta despre modul în care decidenţii pot institui cadre de 
reglementare mai favorabile şi prezenta iniţiative în scopul ratificării Convenţiei nr. 189 a OIM, 
optimizării reglementărilor naţionale şi încurajării dialogului social în cadrul acestui sector (pentru 
o mai bună reprezentare şi structurare a sectorului). 

Moderatorul sesiunii:  Mark Bergfeld, director al departamentului Servicii de proprietate 
şi UNICARE în cadrul UNI Global Union  

Participanţi: 

▪ Importanţa dialogului social, material video realizat de ACV/CSC – Belgia 

▪ O nouă politică privind echilibrul între activitatea profesională şi viaţa personală, pentru 
formalizarea îngrijirii (intersectarea politicilor de prevenţie a insecurităţii locului de muncă 
în sectorul muncii casnice), prezentat de Carmen Grau Pineda, profesor la Universitatea 
din Las Palmas de Gran Canaria şi Gema Quintero Lima, profesor la Universitatea din 
Carlos III din Madrid - Spania 

▪ Dialogul social ca instrument eficient de optimizare a drepturilor lucrătorilor casnici, 
prezentat de Wendy Galarza din cadrul Filcams-CGIL – Italia 

▪ Brid Gould, vicepreşedinte global al departamentului de asigurare a calităţii şi îngrijire 
clinică, Sodexo Homecare - Irlanda 

▪ Susţinerea drepturilor lucrătorilor casnici în perioada pandemiei la intersecţia drepturilor 
imigranţilor şi lucrătorilor în Statele Unite ale Americii – lecţii şi inspiraţii, prezentat de 
Anna Rosińska, Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia, şi de Elizabeth Pellerito, Labor 
Education Program, Universitatea din Massachusetts Lowell – Statele Unite ale Americii 

▪ Zece ani de la adoptarea C189: voci ale organizatorilor lucrătorilor casnici, material video 
produs de Sabrina Marchetti, cercetător de proiect DomEQUAL (Universitatea Ca’ Foscari 
din Veneţia, Italia) 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri, cu public.  
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Panelul 2 - Abordarea muncii nedeclarate în sectorul casnic: provocări şi practici 
de succes (15:45 – 17:00) 

Obiectivul panelului: O legislaţie a muncii şi un cadru de protecţie socială corespunzătoare nu 
previn în mod obligatoriu munca nedeclarată în sectorul casnic. De aceea, pe teritoriul UE există 
cel puţin 3,1 milioane de lucrători casnici nedeclaraţi. Decizia de angajare a unui lucrător casnic 
în mod oficial sau pe piaţa nedeclarată este influenţată de mai mulţi factori, cum ar fi costurile 
asociate şi complexitatea administrativă, precum şi de posibilitatea de a face acest lucru în raport 
cu venitul şi nevoile unui utilizator. Prin urmare, cu toate că există diverse instrumente care 
contribuie la reducerea muncii nedeclarate în sectorul casnic, acest panel se va concentra asupra 
măsurilor care au ca obiectiv reducerea costurilor pentru angajarea oficială a unui lucrător casnic 
(de exemplu, stimulente social-fiscale), optimizarea identificării şi reducerea complexităţii 
administrative. 

Moderator:  Kerstin Howald, secretar politic pentru sectorul turistic şi cel al muncii casnice, 
EFFAT  

Participanţi: 

▪ Lucrătorii casnici de pe teritoriul UE: provocările privind condiţiile de lucru, munca 
nedeclarată şi opţiunile de politică, prezentat de Hans Dubois, manager de cercetare al 
departamentului de politici sociale din cadrul Eurofound 

▪ Munca în domeniul casnic şi imigraţia în Italia, material video prezentat de Andrea Zini, 
preşedinte Assindatcolf – Italia 

▪ Costul politicilor de sprijin SPC, prezentat de Jean-François Lebrun – expert UE privind 
politicile PSC – Franţa şi Belgia 

▪ Abordarea muncii nedeclarate în sectorul casnic: calea de urmat, în prezentarea lui Renate 
Kuhn din cadrul DGB – Germania  

▪ Contribuţiile Comisiei Europene în ceea ce priveşte munca nedeclarată, prezentat de 
Elodie Fazi, responsabil cu politicile privind munca nedeclarată în cadrul unităţii D.1 a DG 
EMPL, „Libera circulaţie a lucrătorilor, EURES”, şi de Krzysztof Bandasz, responsabil pentru 
Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri, cu public.  
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Marţi, 29 iunie 2021 

Panelul 3 - Garantarea aplicării efective a drepturilor lucrătorilor casnici (9:00 – 
10:15)  

Obiectivul panelului: Chiar şi în ţările în care cadrele de reglementare privind protecţia muncii şi 
protecţia socială sunt considerate „satisfăcătoare”, se poate observa o nerespectare a acestor 
drepturi. Prin urmare, acest panel va prezenta diverse iniţiative naţionale şi locale care au scopul 
de a îmbunătăţi punerea în aplicare a standardelor de muncă şi de protecţie socială pentru 
lucrătorii casnici. Acesta va aborda în special aspectele privind accesul la protecţie socială, 
profesionalizarea lucrătorilor casnici şi măsurile de prevenţie în materie de sănătate şi siguranţă. 

Moderator:  Karin Pape, coordonator regional pentru Europa, IDWF  

Participanţi: 

▪ Modul în care anumite surse de drept al muncii de pe teritoriul UE pot fi utilizate pentru 
a contesta dispoziţiile şi practicile naţionale care vulnerabilizează lucrătorii casnici în ceea 
ce priveşte exploatarea, prezentat de Vera Pavlou de la Universitatea din Glasgow 

▪ Promovarea unor condiţii de muncă mai bune în sectorul casnic, prezentat de Teresa 
Pargana, şef de divizie pentru conceperea studiilor şi asistenţă tehnică în activitatea de 
inspecţie, Autoritatea pentru condiţii de lucru (ACT) – Portugalia  

▪ Instruirea şi certificarea, o cheie spre profesionalizarea lucrătorilor casnici, prezentat de 
Baptiste Lenfant, director executiv al institutului Iperia – Franţa 

▪ Asigurarea bunăstării şi siguranţei în muncă a lucrătorilor casnici, prezentat de Peter Van 
de Veire, director al fondului de formare profesională sectorială cu tichete de servicii - 
Belgia  

▪ Rolul corpurilor bilaterale din sectorul muncii casnice ca factor-cheie în ceea ce priveşte 
instruirea şi prevenţia, prezentat de Massimo De Luca, director al Observatorului Naţional 
DOMINA privind munca în sectorul casnic - Italia  

▪ Raluca Painter, şef al unităţii „Piaţa muncii, sănătate şi servicii sociale” din cadrul DG 
REFORM 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri, cu public. 
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Panelul 4 - Platformele digitale şi drepturile lucrătorilor casnici (10:45 – 11:45)  

Obiectivul panelului: Platformele digitale oferă oportunităţi de susţinere a ocupării forţei de 
muncă spre o mai mare participare dar, în acelaşi timp, au potenţialul de a extinde precaritatea 
pe piaţa muncii. Prin urmare, acest panel va explora modul în care platformele online şi 
„economia la cerere” de la nivel global ar putea acţiona ca un model de virtuozitate pentru a 
consolida condiţia lucrătorilor casnici. Se estimează că se va discuta, de asemenea, şi despre 
avantajele şi riscurile comportate de soluţiile digitale pentru lucrătorii casnici, inclusiv cele mai 
recente evoluţii de reglementare atât de la nivel european, cât şi naţional. 

Moderator:  Thomas Bignal, manager de politici, EASPD 

Participanţi: 

▪ Platforma declarativă online CESU de origine franceză: o modalitate de abordare a muncii 
nedeclarate şi de garantare a drepturilor sociale, prezentat de Adrien Gauthier, ACCOSS 
– Franţa 

▪ Exercitarea muncii decente, egalităţii şi drepturilor omului: O călătorie de-o viaţă pentru 
lucrătorii casnici, prezentat de Mariaam Bhatti, cofondator al Great Care Co-op – Irlanda  

▪ Dawn Gearhart, director al departamentului de organizare a economiei la cerere din 
cadrul Alianţei Naţionale a Muncitorilor Casnici – Statele Unite ale Americii  

▪ Contribuţiile Comisiei Europene la iniţiativa aflată în curs privind platforma de muncă, 
prezentat de Nikolay Stoyanov, responsabil cu politicile - Viitorul muncii, Comisia 
Europeană, Strategia unitară de ocupare a forţei de muncă (EMPL.B.1)  

Sesiune de întrebări şi răspunsuri, cu public.  

Panelul 5 - Lucrătorii casnici şi migraţia (13:15 – 14:30) 

Obiectivul panelului: În cadrul acestei sesiuni se va discuta despre modul în care decidenţii pot 
îmbunătăţi situaţia lucrătorilor casnici migranţi (MDW) din Europa prin optimizarea căilor 
obişnuite de migraţie, implementând scheme de regularizare şi abordând provocările specifice 
pentru drepturile de muncă ale lucrătorilor casnici migranţi. 

Moderator:  Aude Boisseuil, delegat general, EFFE  

Participanţi: 

▪ Prezentare a problemelor aflate în impas şi propuneri concrete, susţinute de Lilana Keith, 
responsabil promotor-şef, PICUM  

▪ Sănătatea lucrătorilor casnici migranţi: un studiu de caz italian, prezentat de Francesca 
Alice Vianello, asistent universitar în cadrul catedrei de sociologie a economiei şi a muncii 
de la Universitatea din Padova – Italia 

▪ Invizibil în câmpul muncii: lipsa de protecţie împotriva exploatării a lucrătorilor casnici, 
prezentat de Anna Ensing, şef de proiect în cadrul FairWork – Olanda 



 

Interpretarea va fi disponibilă în limbile engleză, franceză, italiană, germană, poloneză, română şi 
spaniolă 

▪ Îmbunătăţirea şi asigurarea drepturilor lucrătorilor casnici, prin abordarea lacunelor în 
ceea ce priveşte protecţia, prezentat de Avril Sharp, responsabil de politici şi cazuistică în 
cadrul Kalayaan – Regatul Unit  

▪ Căi de regularizare pentru lucrătorii casnici migranţi, prezentat de Marianne Halle, Centre 
de contact Suisses-immigrés Genève (CCSI) – Cantonul Geneva - Elveţia 

▪ „Obligaţii de îngrijire de la Est la Vest?”: Migrarea îngrijitorilor din Europa Centrală şi de 
Est, prezentat de dr. Petra Ezzedine, cercetător în cadrul Universităţii Caroline/SIMI, Praga 

Sesiune de întrebări şi răspunsuri, cu public. 

Sesiune de încheiere: Îmbunătăţirea drepturilor lucrătorilor casnici la nivel 
european (15:00 – 17:00) 

Moderator: Lieve Verboven, director al biroului OIM pentru Uniunea Europeană şi statele 
Benelux  

Recomandări politice-cheie oferite de partenerii Alianţei C189: 

▪ Philippe Symons, preşedinte EFSI  

▪ Olivier Roethig, secretar regional Uni Europa 

▪ Jim Crowe, preşedinte EASPD,  

▪ Marie Béatrice Levaux, preşedinte EFFE 

▪ Kristjan Bragason, secretar general EFFAT  

▪ Myrtle Witbooi, preşedinte IDWF  

▪ Michele Levoy, director PICUM  

Răspunsuri şi comentarii din partea părţilor interesate şi decidenţilor europeni: 

▪ Mateja Ribič, secretar de stat al Ministerului Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale şi Egalităţii 
de Şanse din Republica Slovenia  

▪ Evelyn Regner, preşedinte al Comisiei Parlamentului European pentru drepturile femeilor 
şi egalitatea de gen 

▪ Cinzia Del Rio, membru al Secţiunii pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi 
Cetăţenie (SOC) a Comitetului Economic şi Social European (CESE) 

▪ Jan Willem Goudriaan, secretar general EPSU  

▪ Jordi Curell Gotor, director al Secţiunii pentru Mobilitatea Forţei de Muncă (EMPL.D) din 
cadrul Comisiei Europene 


