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Partea introductivă a lucrării cuprinde o analiză exhaustivă a împrejurărilor care au concurat la 

proliferarea contractelor de muncă atipice, respectiv globalizarea piețelor muncii, schimbările 

economice și politice de la nivel mondial, dezvoltarea mediului informațional, feminizarea forței de 

muncă, precum și cadrul legislativ pe care se sprijină contractele de muncă flexibile.  

Pornind de la importanța formelor atipice de angajare în contextul economic actual și în lumina 

reglementărilor internaționale – aceea de a răspunde unei nevoie acute de flexibilitate în planul 

piețelor muncii – cercetarea științifică continuă cu prezentarea formelor atipice de muncă bine-

cunoscute atât în plan internațional, cât și în plan intern (contractul individual de muncă cu fracțiune 

de normă, contractul individual de muncă prin agenție de muncă temporară, contractul individual de 

muncă pe durată determinată), dar și a unor noi forme de prestare a muncii (on-call, job-sharing, 

employee sharing, interim management, voucher-based work), dezvoltate după anul 2000, 

inacceptabile deocamdată în dreptul românesc, dar beneficiind de o recunoaștere în alte sisteme de 

drept. În fața realității care reclamă o lipsă acută de protecție și un nivel ridicat de vulnerabilitate al 

celor care își desfășoară activitatea în temeiul aranjamentelor contractuale atipice, politicile europene 

nu sunt suficient de coerente și constante. Având ca punct de plecare o analiză a diferitelor acte juridice 

existente la nivel  european în materia muncii atipice, lucrarea insistă pe argumentele care sprijină 

utilizarea pe piața muncii a raporturilor de muncă non-standard.  

De asemenea, analiza de drept comparat efectuată în privința contractelor de muncă atipice este 

importantă pentru a stabili în ce măsură celelalte state (de pildă, Germania, Italia, Slovenia, Spania, 

Rusia) au înțeles să susțină și să legitimeze existența acestor aranjamente contractuale atipice în piețele 

muncii naționale, întrucât asistăm la o abordare și la o perspectivă încă diferită a statelor membre cu 

privire la munca atipică. Scopul este de a stabili în ce măsură sistemul nostru de drept respectă normele 

europene în materia  contractelor de muncă non-standard și de a identifica, deopotrivă, soluții și 

propuneri de lege ferenda în vederea îmbunătățirii cadrului juridic intern în acest domeniu. 


