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Directiva 71 din 21-01-1997 
Publicat în Jurnalul Oficial L nr. 18 din 21-01-1997 

 
Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 
1996 privind incadrarea in munca efectuata in cadrul prestatiei de servicii a 
lucratorilor 

Articolul 1 

  

Domeniul de aplicare 

  

1.  Prezenta directivă se aplică întreprinderilor înfiinţate într-un stat membru care, în 
cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează lucrători, conform alin. (3), pe 
teritoriul unui stat membru. 

  

2.  Prezenta directivă nu se aplică personalului navigant al întreprinderilor din cadrul 
marinei comerciale. 

  

3.  Prezenta directivă se aplică în măsura în care întreprinderile menţionate în alin. (1) 
iau una dintre următoarele măsuri cu caracter transnaţional: 

  

(a) detaşarea unui lucrător, în numele întreprinderii sau sub coordonarea acesteia, pe 
teritoriul unui stat membru, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care 
face detaşările şi destinatarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în 
statul membru respectiv, dacă există un raport de muncă între întreprinderea care 
face detaşarea şi lucrător pe perioada detaşării sau 

  

(b) detaşarea unui lucrător pe teritoriul unui stat membru la o unitate sau 
întreprindere care aparţine grupului, dacă există un raport de muncă între 
întreprinderea care face detaşarea şi lucrător pe perioada detaşării sau 

  

(c) detaşarea, în calitate de întreprindere cu încadrare în muncă temporară sau 
întreprindere care a pus la dispoziţie un lucrător, a unui lucrător la o întreprindere 
utilizatoare înfiinţată sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui stat 
membru, dacă există un raport de muncă între întreprinderea cu încadrare în muncă 
temporară sau întreprinderea care a pus la dispoziţie lucrătorul şi lucrător pe perioada 
detaşării. 
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4.  Întreprinderile dintr-un stat membru nu se pot bucura de un tratament mai favorabil 
decât cele înfiinţate în statul membru respectiv. 
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