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NOTĂ INTRODUCTIVĂ
PACHETUL DE LUCRU 3 “FEMEILE ŞI MUNCA LA DISTANŢĂ:
EXPERIENŢA UE” ŞI CONCLUZIILE ŞI RECOMANDĂRILE PRIVIND
ACŢIUNILE CARE TREBUIE ÎNTREPRINSE PENTRU PROMOVAREA
MUNCII LA DISTANŢĂ ŞI PARTICIPAREA FEMEILOR ŞI “MOBILITATEA”.

În cadrul proiectului WOMEN IN, pachetul de lucru 3 “Femeile şi munca la distanţă:
experienţa UE” are drept scop abordarea Muncii la distanţă, ca fenomen, în ţările
partenere, referitor la participarea femeilor pe piaţa muncii şi tendinţele acesteia,
abordarea politicilor de reconciliere a muncii – viaţă, ca şi utilizarea de către femei a noilor
tehnologii şi nevoile de instruire şi calificare. În acelaşi timp, analiza are drept scop
definirea profilului femeii care prestează muncă la distanţă. NVESLAN (ES) împreună cu
INFOART (BG) au coordonat pachetul de lucru.
Concluziile şi recomandările privind acţiunile care trebuie întreprinse pentru
promovarea muncii la distanţă şi participarea femeilor şi “mobilitatea” au fost
elaborate după o analiză atentă şi precisă a rapoartelor dezvoltate la nivel naţional:
rapoartele naţionale din Austria, Bulgaria, Anglia, Grecia, Romania şi Spania. Rapoartele
naţionale au fost elaborate în cadrul programului de lucru 3. Un raport complet final
(FEMEILE ŞI MUNCA LA DISTANŢĂ: EXPERIENŢA COMPARATĂ ÎN UE), inclusiv toate
experienţele şi cazurile naţionale, pot fi consultate şi descărcate la: www.women-in.eu

CONCLUZIILE ŞI RECOMANDĂRILE PRIVIND ACŢIUNILE CARE TREBUIE
ÎNTREPRINSE PENTRU PROMOVAREA MUNCII LA DISTANŢĂ ŞI
PARTICIPAREA FEMEILOR ŞI “MOBILITATEA”.

Cum reiese din rapoartele naţionale, viteza şi nivelul de implementare a muncii la distanţă
în ţările analizate prezintă diferite cifre şi aspecte. În general, am constatat că munca la
distanţă este de fapt o practică şi o modalitate extinsă, deşi nu este întotdeauna
implementată în mod formal, şi în plus, este implementată în marile companii şi în
multinaţionale, ale căror companii-mamă din străinătate încep să adopte practici şi
modele de organizare a muncii la distanţă, ca şi companiile din sectorul ICT sau chiar din
sectorul public.
O altă provocare cu care ne-am confruntat este alcătuirea profilului femeilor care muncesc
la distanţă, dat fiind că acest profil s-a dovedit a fi foarte diversificat, cu grupe de vârstă
diferite, categorii profesionale diverse etc. Totuşi, am optat să definim câteva trăsături
generale şi am constatat că femeile care muncesc la distanţă au următoarele caracteristici:
vârsta 40, absolvente de studii superioare. Principalele constatări din rapoartele naţionale
relevă faptul că responsabilităţile şi îngrijirea familiei sunt principalele motive citate
pentru munca la distanţă. Acest lucru nu surprinde, dat fiind că maternitatea prezintă
elemente de câştig şi îngrijire, iar îngrijirea continuă să fie legată de identitatea şi
reputaţia femeilor.
Întâlnim obstacole similare dacă analizăm principalele obstacole ale implementării şi
promovării muncii la distanţă la nivelul unei companii. Trebuie adăugat că de fapt noi nu
avem un scenariu unic pentru implementarea muncii la distanţă, în timp ce munca la
distanţă ca instrument şi modalitate ar trebui adaptată la nevoile fiecărei întreprinderi.
Lipsa cunoştinţelor tehnice, infrastructura slabă, cultura existentă privind afacerile şi lipsa
suportului au fost identificate ca principalele obstacole în adoptarea şi implementarea
muncii la distanţă. Mai mult, deşi criza economică actuală încurajează şi cere ca companiile
să caute alternative pentru a reduce costurile, iar munca la distanţă pare să-şi găsească o
nişă, în acelaşi timp, programele de reconciliere viaţă-muncă par să nu fie o prioritate
pentru multe companii.
În continuare, dorim să prezentăm spre informare următoarele recomandări privind
acţiunile de întreprins pentru promovarea muncii la distanţă şi participarea femeilor şi
“mobilitatea”.
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Următoarea listă oferă câteva aspecte şi posibile acţiuni care ar trebui luate în considerare pentru promovarea muncii la distanţă:
ASPECT
Stereotipurile dominante
şi conotaţiile negative
privind munca la distanţă

Lipsa know-how-ului

CC
Stabilirea şi iniţierea
muncii la distanţă

Infrastructura
Munca la distanţă şi
persoanele cu handicap

RECOMANDĂRI GENERALE
DESCRIERE
ACŢIUNI POSIBILE
Încă ne confruntăm cu multe stereotipuri Campanii de conştientizare şi de facilitare a informaţiilor pentru ambele
dominante şi conotaţii negative privind
colective: companii şi lucrătorii la distanţă pentru a promova schimbarea
munca la distanţă, în principal datorită
culturală. Munca la distanţă ar trebui prezentată ca un program de
lipsei unor practici bune
echilibrare muncă-viaţă.
Munca la distanţă ar trebui promovată ca un mijloc de susţinere a
traseului carierei femeilor.
Nu toate companiile sau angajaţii ştiu că
Companiile au nevoie să înţeleagă beneficiile muncii la distanţă şi trebuie
munca la distanţă este o opţiune.
să ştie cum să implementeze de fapt munca la distanţă în cadrul afacerii.
Există oportunităţi în această modalitate de muncă ce trebuie evidenţiate
şi descoperite.
Instruirea şi informarea companiilor sunt tot atât de necesare şi de ajutor
ca şi pentru angajaţi.
RECOMANDĂRI ORIENTATE CĂTRE COMPANIE
DESCRIERE
ACŢIUNI POSIBILE
Introducerea muncii la distanţă trebuie
Membrii proiectului pilot nu trebuie izolaţi sau recrutaţi din departamente
bazată pe proiecte pilot şi trebuie
diferite, dacă este posibil. Pare să fie folositor să fie create echipe de
evaluată minuţios înainte de extinderea
muncă la distanţă complete din grupuri care au lucrat deja împreună.
acestui tip de muncă mai general.
Altfel, riscul insuccesului unui proiect pilot este ridicat.
Cum cele mai multe companii nu au încă
O evaluare negativă a unui proiect pilot ar putea duce la o atitudine
experienţă în munca la distanţă,
sceptică faţă de munca la distanţă pentru mulţi ani.
introducerea acesteia ar trebui să aibă la Instruirea este necesară nu numai pentru lucrătorii la distanţă, dar şi
bază proiecte pilot voluntare. Acestea ar
pentru managerii care rămân la locul tradiţional de muncă. Personalul de
trebui evaluate de experţi imparţiali,
conducere trebuie instruit în utilizarea eficientă a mijloacelor de
pentru a crea un climat de încredere.
telecomunicaţie şi la dezvoltarea unui management pe obiective.
În mod surprinzător nu toţi lucrătorii la
Companiile pot acorda stimulente prin oferirea unei anumite
distanţă primesc echipamentul de care
infrastructuri pentru lucrătorii la distanţă care sunt eficiente ca şi cost.
au nevoie pentru munca lor la distanţă.
Stabilirea de proiecte de muncă la
Angajatorii trebuie informaţi despre modalităţile în care munca la distanţă
distanţă pentru persoanele cu handicap
poate răspunde aspectelor organizaţionale interne, ca şi nevoilor

trebuie să aibă la bază o instruire
colectivă.

Standarde de sănătate

persoanelor cu handicap.
Potenţialii lucrători la distanţă cu handicap trebuie instruite în centre la
distanţă, astfel încât să adapteze abilităţile lor personale şi profesionale la
poziţia oferită.
Trebuie planificate studii de fezabilitate şi perioade de testare, conform
situaţiei specifice fiecărui lucrător la distanţă.
Trebuie identificate şi dezvoltate noi pieţe şi servicii, în care lucrătorii la
distanţă să poată concura cu success dacă performanţa lor este redusă.
Standardele de sănătate existente trebuie Inspectorii de sănătate şi siguranţă, însoţiţi de un reprezentant al
adoptate în munca la distanţă.
consiliului de muncă, ar trebui să aibă acces la locul prestării muncii la
Introducerea muncii la distanţă trebuie
distanţă, cu consimţământul lucrătorilor la distanţă.
legată de cerinţa ca atât angajatorul, cât
Cadrul legal national şi European privind sănătatea şi protecţia siguranţei
şi angajatul să fie informaţi despre
ar trebui verificate şi, dacă este cazul, modificate pentru a include aspecte
sănătate şi riscurile acesteia în cadrul
legate de sănătate şi siguranţă în munca la distanţă. Aceste reglementări
noului aranjament de muncă. Aceasta ar
trebuie să se refere la condiţiile de muncă, precum şi la echipamentul
trebui să include standardele minime
tehnic.
necesare pentru echipamentul tehnic, ca
şi pentru condiţiile de muncă. Inspectorii
pentru sănătate şi siguranţă interni sau
externi ar putea fi responsabili pentru
controlul acestor standard.
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Aspecte ale contractelor
pentru munca la distanţă

Echipamentul tehnic pentru munca acasă
a lucrătorului la distanţă este oferit de
angajator. Acesta trebuie să aibă aceleaşi
standarde tehnice ca şi echipamentul
utilizat în companie, trebuie folosit
numai în scopuri profesionale şi rămâne
proprietatea angajatorului. Dacă
proiectul de muncă la distanţă se termină
sau lucrătorul încetează contractul de
muncă, echipamentul este returnat
angajatorului imediat.

Costurile suportate de lucrătorul la distanţă (cum sunt electricitatea,
încălzirea, telefonul şi o parte din chirie) sunt plătite de angajator conform
unei rate forfetare.
Cheltuielile cu deplasarea între companie şi casa angajatului, ca şi costul
cu mâncarea nu sunt acoperite. Munca la distanţă de acasă implică
aranjamente pentru a stabili când lucrătorul la distanţă trebuie contactat,
precum şi modalitatea de măsurare a performanţei. Lucrătorul rămâne un
angajat, supus legilor standard privind angajarea, contractelor de
asigurare socială, etc.
Atât angajatorul, cât şi angajatul au dreptul de a iniţia sau termina un
contract de muncă la distanţă, cu o perioadă de notificare rezonabilă.
Oportunitatea de a lucra la distanţă nu reprezintă un drept al angajaţilor.
Lucrătorul la distanţă respectă aranjamentele privind timpul de lucru
agreate prin contract, care poate fi împărţit între locul de muncă de acasă
şi sediul angajatorului. Monitorizarea electronică a timpului de lucru nu
este permisă fără acordului consiliilor de muncă /sindicatelor.
Securitatea datelor cere măsuri speciale. Datele nu pot fi transmise fără
autorizaţie unei terţe părţi.
Aspecte de prevenire a accidentelor, siguranţă şi ergonomie la locul de
muncă al lucrătorului la distanţă sunt gestionate conform cerinţelor legale
relevante care sunt operaţionale şi în restul companiei.
Reprezentanţi ai angajatorului sau ai consiliilor de muncă sau inspectorii
de sănătate şi siguranţă au dreptul să aibă acces la locul de muncă de
acasă, conform acordului cu lucrătorul la distanţă.
RECOMANDĂRI ORIENTATE CĂTRE LUCRĂTORII LA DISTANŢĂ

ASPECTE
Abilităţi de leadership
pentru a gestiona diverse
echipe

DESCRIERE
Instruirea managerilor şi a liderilor de
echipe / supervizorilor poate fi
identificată ca elemente esenţiale pentru
implementarea eficientă a muncii la
distanţă. În Spania de exemplu, cultura

ACŢIUNI POSIBILE
Programele de instruire şi acţiunile pentru liderii de echipă pentru a-i dota
cu abilităţile necesare pentru conducerea echipelor virtuale şi diverse.
Managerii trebuie instruiţi suficient pentru a gestiona nevoile lucrătorilor
la distanţă.
Managerii trebuie să fie conştienţi de beneficiile muncii la distanţă pentru
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Flexibilitatea şi siguranţa

Participarea şi motivarea

Dezvoltarea carierei

Acceul la calificări şi
Instruirea pentru
lucrătorii la distanţă

“controlului” este încă dominantă:
angajaţii sunt strict controlaţi şi
observaţi. Dimpotrivă, este demonstrat
că lucrătorii la distanţă tind să
demonstreze o mai mare loialitate şi
angajament. Noii lideri trebuie să fie
capabili să motiveze şi să conducă echipe
virtuale. Realizările lucrătorilor vor fi
măsurate conform obiectivelor realizate.
Unul din aspectele cele mai arzătoare
pentru lucrătorii la distanţă este faptul că
locurile lor de muncă nu par să fie
stabile. Întrebarea este: Cum poate fi
combinată flexibilitatea cu o mai mare
stabilitate a lucrătorilor la distanţă fără a
afecta negativ angajatorii?
Participarea şi motivarea pentru munca
la distanţă este mai degrabă scăzută.

Lucrătorii la distanţă se plâng de faptul
că sunt “trecuţi cu vederea” pentru
contribuţia lor. Ce poate fi făcut pentru a
îmbunătăţi dezvoltarea carierei a
lucrătorilor la distanţă?
Lucrătorii la distanţă adesea nu au acces
la acţiuni de instruire în companii sau
organizaţii. Ei nu sunt adesea cunoscători
ale standardelor (Ce să faci şi ce să nu
faci) privind munca la distanţă.

angajaţi/angajatori.

Definiţi propunerile pentru a creşte siguranţa şi stabilitatea combinate cu
flexibilitatea.
 colectaţi cele mai bune practici
 daţi exemple
Programele de sănătate şi bunăstare trebuie implementate pentru a
monitoriza impactul muncii la distanţă asupra lucrătorilor la distanţă.
Avantajele trebuie subliniate şi promovate. Potenţialii lucrători la distanţă
trebuie să aibă acces şi să dobândească noi abilităţi.
Lucrătorii la distanţă trebuie să aibă acces la instruire de management al
timpului şi auto-motivare.
Lucrătorii la distanţă trebuie pe deplin informaţi despre problemele
muncii la distanţă.
Oferirea de cursuri pentru creşterea “valorii” personale şi profesionale a
lucrătorilor la distanţă, astfel încât munca lor devine mai dezirabilă pentru
angajaţii lor. E.g. eficienţa la locul de muncă, flexibilitatea, ICT etc.
Acţiunile de instruire trebuie proiectate (sau oferite de management) întro manieră astfel încât să devină accesibile tuturor angajaţilor.
Stabilirea de standarde (linii de orientare) şi de recomandări privind
implementarea şi executarea muncii la distanţă ar putea fi de ajutor
pentru afaceri şi lucrătorii la distanţă. Lucrătorii la distanţă ar trebui să
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Prezentarea muncii la distanţă trebuie
combinată cu dezvoltarea unei noi
politici de instruire din cadrul companiei.
Educaţia şi instruirea trebuie orientate
spre auto-învăţare. Trebuie analizată
cererea pentru o anumită calificare şi
măsuri de îndrumare, ca şi a resurselor
existente. Instruirea trebuie să ofere
cadrul pentru schimbul profesional
reciproc continuu dintre angajaţi şi
dintre angajaţi şi management.

Sentimentul izolării
Interacţiunea personală
Legăturile sociale

Datorită naturii muncii lor, lucrătorii la
distanţă stau departe de birou în cea mai
mare parte a timpului lor. Ei se simt
adesea izolaţi şi pot avea o relaţie foarte
slabă cu angajatorii lor.
Munca la distanţă cere noi metode de
comunicare şi interacţiune între
lucrătorii la distanţă, angajaţi şi
angajatori.

primească instruire detaliată şi continuă pentru noile tehnologii, ca suport
al muncii la distanţă.
Este recomandată crearea unui organism permanent pentru
supravegherea acestui sector, compus din reprezentanţi ai
managementului, angajaţi, consiliile de lucru şi specialişti externi.
În afară de participarea la măsuri de instruire internă în timpul orelor de
lucru, angajaţii trebuie să aibă dreptul la o perioadă minimă de participare
în fiecare an la activităţile de instruire extrernă, pentru a preveni riscurile
de descalificare.
În cazul în care resursele de instruire in-house sunt insuficiente,
companiile trebuie să coopereze strâns cu centrele de instruire
specializate. Aceste centre pot prelua rolul de supraveghere şi suport în
domeniul instruirii şi dezvoltării personale în cadrul muncii la distanţă şi
pot servi ca organisme competente pentru introducerea şi implementarea
unui proces de muncă la distanţă în cadrul unei companii.
Promovarea ideii că trebuie prevăzut ca o anumită parte a timpului
trebuie alocat pentru interacţiunea personală. Acest lucru întăreşte relaţia
dintre lucrător şi angajator şi ajută lucrătorii la distanţă să se simtă mai
puţin izolaţi.
Lucrătorii la distanţă trebuie să primească suport / orientare pentru a
negocia limitele muncă / casă.
Introducerea muncii la distanţă trebuie bazată pe o evaluare completă a
aspectelor sociale şi psihologice ale muncii descentralizate desfăşurate cu
ajutorul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (ICT). Acest lucru
include o definire clară a noilor roluri şi condiţii de interacţiune între
lucrătorii la distanţă şi angajaţii de la biroul central, o analiză a diferitelor
nevoi de comunicare şi implicaţiile pentru utilizarea ICT a sarcinilor de
lucru care trebuie realizate. Acest lucru trebuie făcut în colaborare cu
consilieri externi şi cu participarea reprezentanţilor consiliilor de lucru.
Trebuie organizate întâlniri regulate pentru evaluarea continuă a
problemelor care se nasc în comunicarea lucrătorilor la distanţă (atât
intern, în cadrul companiei, cât şi extern). Lucrătorii la distanţă trebuie să
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aibă dreptul de a stabili linii de comunicare adecvate cu specificaţii
proprii, pentru a asigura contactul uşor şi direct cu colegii. Trebuie
organizate întâlniri regulate la birou sau prin legături de telecomunicaţii
bi-direcţionale pentru a le permite lucrătorilor şi managerilor să discute
problemele de comunicare.
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