
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE – DREPTUL MUNCII 

 

Importante în determinarea drepturilor cuvenite reclamanților unui 
angajator sunt reglementările europene care se opun legislației unui stat 
membru de a nu considera timp de lucru , timpul de muncă care presupune 
prezența fizică a angajatului la dispoziția angajatorului, la locul determinat de 
acesta, respectiv : 
- A) Directiva 2003/88,  
- B) Directiva 93/104 precum si următoarele decizii obligatorii CJUE a căror 
motivare si raționament sunt pe deplin aplicabile în fiecare stat membru. 
- C) Trebuie amintită astfel și Ordonanța Curții (Camera a cincea) - CJUE din 11 
ianuarie 2007 pronunțată în cauza C-437/05, în procedura Jan Vorel împotriva 
Nemocnice Český Krumlov, care stabilește că: 
 

Directiva 93/104 privind anumite aspecte ale organizării timpului de 
lucru, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2000/34, precum și Directiva 
2003/88 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru trebuie 
interpretate în sensul că: 
- se opun legislației unui stat membru în temeiul căreia nu sunt considerate ca 
reprezentând în întregime „timp de lucru” în sensul vizat de respectivele 
directive serviciile de gardă efectuate de un medic potrivit regimului în care 
este necesară prezența fizică a acestuia la locul de muncă, dar în cursul cărora 
nu efectuează nici o activitate efectivă” stabilind astfel că factorul determinant 
pentru a aprecia că elementele caracteristice ale noțiunii „timp de lucru”, în 
sensul vizat de Directiva 93/104, sunt întrunite în cazul serviciilor de gardă pe 
care un lucrător le efectuează la locul de muncă este faptul că acesta este 
obligat să fie prezent fizic la locul determinat de angajator și să fie la dispoziția 
acestuia, pentru a putea efectua imediat, în caz de nevoie, prestațiile 
corespunzătoare. 
 

Curtea a dedus că serviciile de gardă pe care lucrătorul le efectuează 
conform regimului în care este necesară prezența fizică în unitatea 
angajatorului trebuie considerate în întregime ca fiind „timp de lucru” în sensul 
vizat de Directiva 93/104, indiferent de prestațiile de muncă efectuate în mod 
efectiv de persoana interesată în timpul acestor gărzi (a se vedea hotărârea 
Dellas și alții, citată anterior, punctul 46 și jurisprudența citată). 
Prin urmare, faptul că serviciile de gardă presupun unele perioade de 
inactivitate nu are nici o relevanță în acest context. Prin urmare, trebuie să se 
considere că aceste obligații sunt cuprinse în domeniul îndeplinirii atribuțiilor 
acelui lucrător (a se vedea hotărârea Dellas și alții, citată anterior, punctele 47, 
48, precum și jurisprudența citată). 

 

- D) Hotărârea CJUE in Cauza C-266/14, referitor la timpul de muncă, în 
ceea ce privește cel de al doilea element constitutiv al noțiunii "timp de lucru", 
în sensul articolului 2 punctul 1 din Directiva 2003/88, potrivit căruia lucrătorul 
trebuie să fie la dispoziția angajatorului în acest timp, trebuie arătat că factorul 
determinant este faptul că lucrătorul este obligat sa fie prezent fizic la locul 
determinat de angajator și să rămână la dispoziția acestuia pentru a putea 
efectua imediat, în caz de nevoie, prestațiile corespunzătoare (a se vedea în 
acest sens Hotărârea Dellas și altii, C-14/04, EU:C:2005:728, punctul 48, precum 



și Ordonanța Vorel, C-437/05, EU: C:2007:23, punctul 28 și Ordonanța Grigore, 
C-258/10, EU:C:2011:122, punctul 63). 
         În concluzie, pentru ca un lucrător să poată fi considerat ca fiind la 
dispoziția angajatorului său, acest lucrător trebuie sa fie pus într-o situație în 
care este obligat, din punct de vedere juridic, să se supună instrucțiunilor 
angajatorului său și să își exercite activitatea pentru acesta. Lucrătorii amintiți 
nu pot dispune în mod liber de timpul lor și nu se pot consacra propriilor 
interese, astfel încât, prin urmare, ei sunt la dispoziția angajatorilor. 
 

Curtea reține că această armonizare la nivelul Uniunii Europene în 
materia organizării timpului de lucru urmărește garantarea unei mai bune 
protecții a securității si a sănătății lucrătorilor, acordându-le dreptul de a 
beneficia de perioade minime de repaus - în special zilnic și săptămânal - 
precum și de pauze adecvate și prevăzând un plafon de 48 de ore pentru durata 
medie a săptămânii de lucru, limita maxima în privința căreia se precizează 
expres că include orele suplimentare (a se vedea Hotărârea BECTU, C-173/99, 
EU:C:2001:356, punctele 37 si 38, Hotărârea Jaeger, EU:C:2003:437, punctul 46, 
precum si Ordonanța Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punctul 40). 
 

Diferitele prevederi cuprinse in directiva menționată în materia duratei 
maxime de lucru și a timpului minim de repaus constituie norme ale dreptului 
social al Uniunii de o importanță deosebită, de care trebuie să beneficieze toți 
lucrătorii in calitate de cerințe minime necesare pentru a asigura protecția 
securității și a sănătății acestora (Hotărârea Dellas și alții, C-14/04, 
EU:C:2005:728, punctul 49 și jurisprudența citată, precum și Ordonanța 
Grigore, C-258/10, EU:C:2011:122, punctul 41). 

Deciziile și directivele amintite stabilesc astfel clar că  

trebuie considerat timp de muncă orice interval de timp î n care 

angajatul se află la dispoziția angajatorului și în locul 

determinat de către acesta, neavând relevanță desfășurarea 

efectivă de activități sau nu pe acest interval.  

 


