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Tele-munca, biroul de acasă
Andreea Andrei
Parlamentul României urmează să adopte un proiect de lege
privind modalitatea de desfăşurare a activităţii de către salariat
în regim de tele-muncă. Prevederile prezentei legi se aplică
angajatorilor, salariaţilor şi reprezentanţilor salariaţilor, reglementaţi
conform prevederilor art.108-110
din Legea nr. 53/2003 din Codul
muncii. Domeniile de activitate
vizate sunt cele în care este
posibilă desfăşurarea activităţii în
regim de tele-muncă.
Potrivit Art.2 din lege, „telemunca” reprezintă o formă de
organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată
în cadrul locului de muncă
organizat de angajator se realizează de către un salariat, de la
distanţă de această locaţie, în mod
regulat şi voluntar, folosind tehnologia
informaţiei
şi
comunicaţiilor, în baza unui
contract individual de muncă cu
normă întreagă sau al unui act
adiţional la acesta. O altă condiţie
care trebuie îndeplinită este aceea
ca activitatea în regim de teleworking să fie desfăşurată cel puţin o
zi pe lună.
În cazul activităţii 2 >>
de tele-muncă, contractul individual de muncă conţine,
în afara elementelor prevăzute la
art.17 alin.(3) din Legea nr. 53/2003,
următoarele:
a) precizarea expresă că
salariatul lucrează în regim de
tele-muncă;
b) perioada şi/sau zilele în care
se prestează activitatea de telemuncă de către tele-salariat;
c) locul/locurile desfăşurării
activităţii de tele-muncă, convenite de părţi;
d) intervalul orar în care se
desfăşoară activitatea de telemuncă şi în cadrul căruia
angajatorul este în drept să
verifice activitatea tele-salariatului şi modalitatea concretă de
realizare a controlului;
e) modalitatea de evidenţiere
a orelor de muncă prestate de
tele-salariat;
f) responsabilităţile părţilor
convenite în funcţie de locul/
locurile desfăşurării activităţii de
tele-muncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă în conformitate cu prevederile art.8 şi art.9;
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CEDO: Angajatorii pot monitoriza e-mailul angajaţilor în
condiţii limitate. Într-o decizie marcantă (cazul Bărbulescu
contra României) pronunţată
luni, 5 septembrie 2017, CEDO a
clarificat în detaliu limitele în
care angajaţii pot fi monitorizaţi la locul de muncă. Pag. 2

nu au revizuit Acordul de
Mediu. Trei loturi din autostrada A3 Târgu Mureş - Câmpia
Turzii sunt nelucrate, deşi contractele de execuţie au fost semnate de peste un an, informează
HotNews. Asta pentru că autorităţile nu au revizuit Acordul
de Mediu, documentul pe baza
căruia se eliberează autorizaţia
de construire. Pag. 5
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ANOSR solicită respectarea
angajamentelor luate faţă de
studenţi. Concret, asumările
Partidului Social Democrat,
semnate de preşedintele Liviu
Dragnea, prevedeau ca în Legea
bugetului de stat pentru anul
2017 să se găsească: vezi pag. 3

Act de cunoaştere - prilej de
meditaţie. Manifestările menite să celebreze centenarul
făuririi României Mari stârnesc
mai degrabă îngrijorări exprimate nu odată cu o evidentă ironie. Se flutură spectrul
„Cântării României” - după
aproape treizeci de ani de când
a trecut în neant - privită ca o
fatalitate ori de câte ori se încearcă rememorarea momentelor care au marcat istoria ţării
noastre. Pag. 6
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REAL ESTATE
Sfârşitul programului "Prima casă". Programul “Prima
casă” se apropie de final! Este
anunţul făcut de Alexandru Petrescu, director general al Fondului Naţional de Garantare a
Creditelor pentru IMM-urilor
(FNGCIMM) şi fost ministru pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.
Petrescu afirmă că
Guvernul pregăteşte eliminarea
programului, iar primii paşi au
fost făcuţi deja prin scăderea
drastică a fondurilor de garantare. Pag. 4
19 voluntari din 8 țări construiesc locuințe sociale în
Mediaș. Cei 19 voluntari au sosit
în România la începutul săptămânii pentru a ajuta la construcția a 15 locuințe sociale și la
reabilitarea unei clădiri care va
găzdui ateliere protejate pentru
200 de tineri din grupuri vulnerabile în Mediaș. Pag. 4

ECONOMIE
Absurdul infrastructurii româneşti: Pe trei tronsoane
din autostrada Târgu Mureş
- Câmpia Turzii nu se lucrează pentru că autorităţile

EXTERN
Deşi dezaprobă "derivele
alarmante" ale Ankarei, Emmanuel Macron nu doreşte o
ruptură cu Turcia. Trebuie
păstrate legăturile diplomatice
cu Turcia, în ciuda oricăror dispute, spune preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, într-un
interviu acordat în ajunul vizitei în Grecia, ziarului "Kathimerini". Pag. 8
Justiţia a tranşat: Ungaria şi
Slovacia vor primi refugiaţi.
Mecanismul cotelor de refugiaţi
se aplică tuturor ţărilor membre
ale Uniunii Europene, a decis
miercuri Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respingând recursul Ungariei şi al Slovaciei
privind politica UE în domeniul
migraţiei. Cele două ţări şi-au
manifestat deschis ostilitatea, votând în septembrie 2015, alături
de Cehia şi România, împotriva
cotelor obligatorii de refugiaţi
pe care ţările membre ale UE trebuie să-i primească. Pag. 8
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O nouă formă de organizare a muncii
Activitatea în regim de teleworking trebuie să
fie desfăşurată cel puţin o zi pe lună
Tele-munca nu poate fi desfăşurată pe
parcursul perioadei de probă
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