CODUL DE CONDUITA AL AFSRU
(versiune 2017)
(preluare Code of conduct WEC)
ANGAJAMENTUL MEMBRILOR FAŢĂ DE BUNA FUNCŢIONARE
A PIEŢEI DE MUNCĂ EUROPENE

Introducere
Serviciile oferite de agenţiile private de ocupare de ocupare a forţei de muncă reprezintă un
răspuns modern pentru a reconcilia cerinţa de flexibilitate a forţei de muncă pentru companiile
utilizatoare şi nevoia de securitate de muncă pentru angajaţii.
Fiind conştientă de o astfel de responsabilitate socială, industria agenţiilor private de ocupare a
forţei de muncă a adoptat, de mai mulţi ani, codurile naţionale de conduită la nivel naţional.
Datorită creşterii importanţei industriei agenţiilor de muncă la nivel european şi a nevoii de
consolidare a principiilor de auto reglementare în scopul de a îmbunătăţi standardele calitative
a sectorului, World Employment Confederation-Europe a stabilit un cod european de conduită
împărtăşit de către toţi membrii săi europeni, care prevede principii general agreate cu privire
la practicile agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă.
Prezentul Cod de Conduită, împreună cu angajamentul expres de a aborda unele dintre
provocările muncii cu care se vor confrunta statele membre europene în următorii ani, în
scopul de a angajamentul membrilor World Employment Confederation-Europe către o mai
bună funcţionare a pieţei de muncă în Europa.

I

Codul de Conduită World Employment Confederation-Europe

Principiul 1-Respectarea pentru conduita etică şi profesională
Membrii trebuie să respecte cele mai înalte principii de etică, conduită profesională şi bunele
practici în relaţiile cu lucrătorii agenţiilor temporare şi toate părţile interesante relevante, îşi
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vor conduce afacerile într-o manieră concepută pentru a îmbunătăţi funcţionarea, imaginea şi
reputaţia industriei.
Principiul 2- Respectarea dispoziţiilor şi legislaţiei în vigoare.
Membrii şi personalul lor trebuie să se conformeze cu întreaga legislaţie în vigoare, cerinţele
statuare şi non statuare şi îndrumarea oficială care cuprinde/include agenţiile private de
ocupare a forţei de muncă.
Principiul 3- Respectarea transparenţei condiţiilor angajamentului
Membrii se asigură că lucrătorilor le sunt date detalii cu privire la condiţiile de muncă, natura
muncii care urmează sa fie întreprinsă ratele de remunerare şi aranjamentele de plată precum
şi orele de lucru.
Acest principiu este în conformitate cu Directiva Europeană numărul 91/533 din 14 octombrie
1991 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile
contractului sau raportului de muncă.
Principiul 4- Respectarea dispoziţiilor privind
persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

serviciile cu caracter gratuit acordate

Membrii nu vor percepe direct sau indirect, în tot sau în parte orice taxe sau costuri celor ce
caută un loc de muncă sau lucrătorilor, pentru serviciile legate direct de munca temporară sau
de plasarea permanentă.
Principiul 5-Respectarea sănătăţii şi securităţii în muncă.
1.

Membrii vor hotărî cu sârguinţă în evaluarea riscurilor legate de sănătatea şi securitatea în
muncă anterior misiunii de muncă temporară.

2.

Membrii vor anunţa lucrătorii agenţiei ori de câte ori au motive să creadă că o misiune
specifică cauzează un risc profesional sau de siguranţă.

Acest principiu este în conformitate cu Directiva Europeană 91/383 din 25 iunie 1991 de
completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de
muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de
muncă temporară.
Principiul 6- Respectarea diversităţii
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Membrii vor stabili practici de muncă care garantează împotriva discriminării ilegale sau
imorale.
Principiul 7- Respectarea drepturilor lucrătorului
1.
2.
3.

Vor fi promovate principii echitabile, obiective şi transparente pentru calcularea salariilor
angajaţilor agenţiei, având în vedere legislaţia naţională.
Membrii nu vor restricţiona dreptul angajatului agenţiei la libertatea de asociere
Agenţiile private de ocupare a forţei de muncă nu vor pune la dispoziţie unui utilizator un
angajat temporar în scopul de a înlocui angajaţi ai unei companii care sunt în grevă legală ,
cu excepţia în care o asemenea prevedere este interzisă de legislaţia naţională.

Principiul 8-Respectarea confidenţialităţii
1.
2.

Membrii vor asigura confidenţialitatea în toate relaţiile lor.
Membrii şi personalul lor se vor asigura că a fost dată şi adnotată permisiunea înainte de
dezvăluirea, afişarea, depunerea sau căutarea de date cu caracter personal sau
confidenţiale.

Acest principiu este în conformitate cu Directiva Europeană 95/46 din octombrie 1995 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
Principiul 9- Respectarea cunoştinţelor profesionale şi calităţii serviciilor.
1.
2.

Membrii vor lucra cu sârguinţă pentru a dezvolta şi menţine un nivel de cunoştinţe
profesionale curente relevante şi satisfăcătoare.
Membrii se vor asigura că angajaţii lor sunt instruiţi în mod adecvat şi calificaţi pentru a-şi
asuma responsabilităţile şi de a asigura o prestaţie calitativă.

Principiul 10-Respectarea concurenţei loiale
Membrii trebuie să asigure relaţii reciproce bazate pe concurenţă loială.
II

Angajamentul World Employment Confederation-Europe, de probleme esenţiale de
politică europeană privind ocuparea forţei de muncă

Serviciile oferite de către agenţiile private de ocupare a forţei de muncă în conformitatea cu
respectarea cerinţelor de cerere şi furnizare, contribuie la realizarea obiectivelor Uniunii
Europene de ocupare a forţei de muncă şi de a rezolva provocările cu care se vor confrunta în
următorii ani Statele Membre Europene.
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Într-adevăr, serviciile furnizate de către agenţiile private de ocupare a forţei de muncă pot fi
parte a soluţiei de a îmbunătăţi eficienţa pieţei de muncă astfel:
• Furnizând locuri de muncă persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă;
• Acţionând ca un punct de plecare către un loc de muncă permanent;
• Consolidând oportunităţi de muncă şi integrare în piaţa de muncă în mod deosebit
pentru cea mai dezavantajată categorie de muncitori;
• Îmbunătăţind fluiditatea pieţei de muncă;
• Ajutând la crearea unor noi locuri de muncă care nu ar exista altfel şi prin urmare
contribuind la reducerea ratei şomajului;
• Dezvoltând o colaborare profitabilă cu Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă;
• Facilitând accesul la formare profesională.
Membrii World Employment Confederation-Europe sunt dedicaţi să dezvolte activităţi
pentru a-şi întări contribuţia în următoarele categorii de probleme a ocupării forţei de
muncă:
1.
•

Flexibilitatea forţei de muncă şi securitatea muncii
Membrii se vor orienta către stabilirea unui cadru al agenţiei de muncă care furnizează un
echilibru între nevoie de flexibilitate în piaţa forţei de muncă şi cerinţa de a proteja
condiţiile de muncă ale lucrătorilor agenţiei.

2.
•

Crearea de locuri de muncă
Membrii vor ajuta companiile în crearea locurilor de muncă care nu ar exista altfel, prin
furnizarea forţei de muncă externă flexibilă pentru a efectua sarcini care nu ar fi fost
îndeplinite sau ar fi fost îndeplinite folosind soluţii interne de flexibilitate care nu cresc
rata ocupării forţei de muncă.(exemplu: muncă suplimentară, munca în schimburi)
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•

Includerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă
Membrii vor facilita accesul la un loc de muncă tinerilor, realizat în principal prin misiuni
de muncă temporară, incorporarea treptată a persoanelor nou intrate în piaţa muncii şi
prin furnizarea formării profesionale pe perioadă scurtă.
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•

Populaţia în curs de îmbătrânire
Membrii vor facilita păstrarea persoanelor în vârstă la locul de muncă prin intermediul
contractelor flexibile permiţându-le să prelungească durata de muncă şi să-şi mărească
resursele financiare.
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•

Diversitatea în forţa de muncă
Membrii vor furniza servicii speciale sau programe vizate create pentru a susţine categoria
dezavantajată de lucrători în activităţile lor de căutare a unui loc de muncă. Prin
intermediul oportunităţilor de muncă temporară sau cu jumătate de normă, membrii vor
extinde accesul pe piaţa de muncă pentru a integra persoanele aflate în afara ei.
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6
•

Învăţarea pe perioadă îndelungată
Membrii vor facilita accesul la programe de instruire pentru lucrători, pentru a contribui la
creşterea şansei de angajare şi pentru a reduce diferenţa între ofertă şi cerere.
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•

Mobilitatea muncii
Membrii vor facilita mobilitatea lucrătorilor în Europa, în statele membre precum şi la un
nivel trans-naţional, prin acordarea unui acces mai bun la oportunităţi de muncă şi prin
organizarea migraţiei de muncă prin intermediul sucursalelor bine stabilite. De asemenea,
membrii se vor asigura că muncitorii migraţi sunt bine informaţi cu privire la drepturile pe
care le au în ţara de destinaţie.
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•

Lipsa forţei de muncă
Membrii vor contribui la reducerea lipsei forţei de muncă ajutând la potrivirea aproape
imediată a furnizării şi cerinţelor de aptitudini şi potrivind recrutarea şi furnizarea
lucrătorilor altor state membre precum şi furnizarea pe plan intern pentru poziţii unde
forţa de muncă lipseşte.
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•

Dialogul Social
Membrii vor promova dialogul social şi munca colectivă ca un mijloc oportun de a organiza
industria agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă.
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•

Cooperarea cu agenţiile publice de ocupare a forţei de muncă
Membrii,în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale, stabilesc condiţii de a
promova cooperarea dintre agenţiile publice şi agenţiile private de ocupare a forţei de
muncă pentru a ajuta reintegrarea persoanelor fără un loc de muncă pe piaţa forţei de
muncă.
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