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SPAŢIUL EUROPEAN
(selecţie de Laura GEORGESCU)

I. HOTĂRÂRI ALE CURŢII DE JUSTIŢIE EUROPENE

p. 135 „Politică socială – Directiva 92/85/CEE − Protecţia securităţii și a sănătăţii la 
locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau 
care alăptează − Articolul 5 alineatul (2) și articolul 11 punctul 1 − Lucrătoare 
repartizată provizoriu la un alt loc de muncă în timpul sarcinii − Repartizare 
obligatorie din cauza unui risc pentru securitatea sau sănătatea acesteia ori 
a copilului său − Remuneraţie mai mică decât remuneraţia medie primită 
înainte de această repartizare − Remuneraţie anterioară compusă dintr-un 
salariu de bază și din diverse prime − Calcul al salariului la care lucrătoarea 
gravidă are dreptul pe durata repartizării provizorii”

II. INFORMĂRI ALE UNIUNII EUROPENE PRIVIND
DOMENIUL SOCIAL

p. 150 Propunere de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de 
ocupare a forţei de muncă ale statelor membre: Partea a II-a a Orientărilor 
integrate Europa 2020

DIN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI 
INTERNAŢIONALE A MUNCII
(traducere de Laura GEORGESCU)

p. 161 Studiu privind instrumentele referitoare la ocuparea forţei de muncă, având 
în vedere declaraţia din 2008 privind justiţia socială pentru o globalizare 
echitabilă - Extras -


