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Rezumat: Recent, supravegherea la locul de muncă a devenit o preocupare reală a comunității internaționale. 

Foarte adesea auzim despre angajatorii care monitorizează și înregistrează acțiunile angajaților, pentru a verifica 

orice încălcare a politicilor sau procedurilor societăţii, pentru a se asigura că sunt respectate standardele de 

comportament adecvate și că proprietatea societăţii, informațiile confidențiale și proprietatea intelectuală nu sunt 

deteriorate. Supravegherea la locul de muncă poate include, printre altele, monitorizarea utilizării telefonului și a 

internetului, deschiderea fișierelor personale stocate pe un computer profesional, supravegherea video. Dar dacă 

această monitorizare sau înregistrare încalcă drepturile omului? Pentru a oferi exemple practice pentru aceste 

mijloace, vom proceda la o analiză cronologică a cazurilor cele mai relevante tratate de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului de-a lungul timpului, în care judecătorii de la Strasbourg au decis că măsurile luate de angajatori 

depășesc limitele impuse de articolul 8 din Convenție. După ce vom furniza cele mai relevante exemple din 

jurisprudența Curții în acest domeniu, vom analiza rezultatul recentei hotărâri pronunţate de Marea Cameră ȋn cauza 

Bărbulescu împotriva României. Scopul acestui studiu este de a oferi specialiştilor interesați și autorităților naționale 

din statele membre, informațiile necesare pentru a proteja în mod adecvat dreptul fiecărui individ de a-și respecta viața 

privată și corespondența în conformitate cu dispozitiile Convenției Europene privind Drepturile Omului. 

 

Cuvinte cheie: CEDO; salariat; drepturile omului; supraveghere la locul de muncă. 

 

 

1. Considerații introductive 

 

Cu toții am fost în situația, la un moment dat, de a folosi la locul de muncă resursele societăţii, 

pentru un interes personal. Dumneavoastră ce aţi făcut? V-aţi oprit înainte să folosiţi bunul și v-aţi gândit că 

nu vi se permite să ȋl folosiţi? V-aţi amintit că regulamentele interne v-au interzis utilizarea resurselor 

societăţii de către angajaţi? Sau are societatea dumneavoastră o politică de utilizare de către angajați, ȋn 

interes personal,a echipamentelor sau un cod de etică și de conduită în afaceri? V-aţi dus la conducere și aţi 

cerut permisiunea? Le-aţi folosit și aţi crezut că nimeni altcineva nu va afla? Dar ce se întâmplă dacă 

angajatorul dvs.a decis să monitorizeze comunicările angajaților și nici măcar nu știați? Dacă ați știut și 

totuși ați decis să le folosiți oricum? Și dacă v-am spune că anumite tehnici de supraveghere la locul de 

muncă ar putea să vă încalce drepturile omului? Probabil că ne veți întreba: ce legătură are supravegherea la 

locul de muncă cu drepturile omului?  

Prin acest studiu ne propunem o analiză pentru a spori înțelegerea între protecția drepturilor omului 

în temeiul Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale 

(denumită în continuare „Convenția europeană a drepturilor omului” sau „Convenția”) și o amenințare 

cosmopolită: supravegherea la locul de muncă. Scopul acestui studiu este de a consolida protecția umană la 

nivel național, având în vedere că cea mai dezvoltată jurisdicție regională pentru drepturile omului [1] o 

reprezintă Curtea Europeană a Drepturilor Omului (denumită în continuare „CEDO” sau „Curtea”). Pentru a 

atinge acest scop, prezentul studiu încearcă să ofere cele mai relevante exemple din jurisprudența Curții în 

care s-a considerat că supravegherea la locul de muncă a încălcat Convenția. 
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Este incontestabil că „drepturile omului trimit la identitatea universală a persoanei umane și sunt 

fundamentatepe principiul egalității tuturor ființelor umane” [2], prin urmare toți indivizii au dreptul să se 

plângă dacă autoritățile interne [3], persoanele fizice sau juridice încalcă drepturile lor individuale în anumite 

condiții. 

De-a lungul timpului, indivizii au depus plângeri împotriva statelor semnatare ale Convenției [4], 

argumentând că o încălcare a drepturilor Convenției a rezultat din supravegherea la locul de muncă care 

poate urmări fiecare mișcare a unui angajat. Astfel cum este ușor de imaginat, acest lucru este posibil 

deoarece fiecare persoană are dreptul la confidenţialitate. 

Vă rugăm să rețineți că articolul 8 din Convenție (dreptul la respectarea vieţii sale private şi de 

familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale) prevede că: 

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a 

corespondenţei sale.  

2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în 

care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru 

securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea 

faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora” [5]. 

Pentru a determina dacă interferența autorităților cu viața privată sau corespondența reclamanților a 

fost necesară într-o societate democratică și a fost găsit un echilibru corect între diferitele interese implicate, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului examinează dacă interferența a fost în conformitate cu legea, a 

urmărit un scop sau mai multe scopuri legitime și a fost proporțională cu scopul sau scopurile urmărite. 

Potrivit acestui articol, „respectul dreptului la viață privată, la viață familială, respectul domiciliului 

unei persoane și al secretului corespondenței sale impun, în primul rând, obligații negative din partea 

autorităților statale” [6]. Pe lângă aceste obligații negative, autoritățile publice au obligații pozitive, care 

sunt necesare pentru asigurarea respectării efective a vieții private și de familie. 

Ce ar trebui să înțelegem prin noțiunea de „viață privată”? Poate fi definită precis sau este neclară? 

Suntem total de acord că „este vorba despre o noțiune al cărei conținut variază în funcție de epoca la care se 

raportează, de societatea în cadrul căreiaindividul trăiește și chiar de grupul social căruia acesta ȋi 

aparţine” [7]. După cum se precizează în jurisprudența Curții și este larg recunoscut în doctrina juridică, 

Convenția este „un instrument viu (...) care trebuie interpretat în lumina condițiilor actuale” [8], fapt care 

ridică numeroase provocări pentru judecătorii săi. 

Chiar și în opinia Curții, noțiunea de „viață privată” este un termen larg care nu este susceptibil de o 

definiție exhaustivă. Oricine are dreptul să trăiască ȋn mod privat, departe de atenția nedorită. Într-o hotărâre 

faimoasă, Niemietz împotriva Germaniei [9], Curtea a considerat de asemenea că „ar fi prea restrictiv să se 

limiteze noțiunea de „viață privată” la un „cerc interior” în care individul își poate trăi viața personală aşa 

cum el sau ea alege, excluzând astfel în întregime lumea exterioară care nu este cuprinsă în acest cerc” 

[10]. 

Noțiunea de „viață privată” poate include activități profesionale [11] sau activități care au loc în 

context public [12]. 

 

2. Jurisprudenţa CEDO relevantă privind incompatibilitatea dintre supravegherea la locul de 

muncă și articolul 8 din Convenție 

 

Potrivit experților, în prezent, angajatorii folosesc multe tehnologii pentru a monitoriza personalul la 

locul de muncă cu scopul de a descoperi modelele de navigare pe internet, mesajele text, capturile de ecran, 

postările social media, aplicațiile de mesagerie privată. Sunt toate aceste tehnologii compatibile cu dreptul la 

respect pentru viața privată și de familie, domiciliu și corespondență? 

Supravegherea la locul de muncă poate include inter alia monitorizarea utilizării telefonului și a 

internetului, deschiderea fișierelor personale stocate pe un computer profesional, supravegherea video. 

Pentru a oferi exemple practice pentru aceste mijloace, vom proceda la o analiză cronologică a celor mai 
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relevante cauze pe care le-a soluţionat Curtea de-a lungul timpului, în care judecătorii de la Strasbourg au 

decis că măsurile luate de angajatori depășesc limitele prevăzute de articolul 8 din Convenție. 

Un caz interesant în monitorizarea utilizării telefonului și a internetului este Halford v. Regatul Unit 

[13]. Reclamanta, doamna Halford, ofițer de poliție de sex feminin din Regatul Unit (șef asistent al poliției 

din Merseyside). Ea a decis să inițieze proceduri de discriminare în fața instanțelor britanice pentru că i s-a 

refuzat promovarea în decursul anilor: de opt ori în șapte ani, ea a solicitat fără succes să fie numită în 

funcția de adjunct al șefului poliţiei, ca răspuns la posturile vacante în cadrul Merseyside și a altor autorități 

ale poliției. Una dintre afirmațiile sale în fața CEDO în această privință a fost că serviciile sale de telefonie 

de la serviciu şi de la domiciliu au fost interceptate pentru a obține informații împotriva ei în cursul 

procedurilor interne. 

Datorită slujbei sale, doamna Halford avea la dispoziție un birou propriu și două telefoane (unul 

pentru uz privat) care făceau parte din rețeaua de telefonie internă a poliției Merseyside (i.e. un sistem de 

telecomunicații în afara rețelei publice). Din moment ce era ȋn mod frecvent „la dispoziție”, o parte 

importantă din costurile ei de telefon de la domiciliu era plătită de poliția din Merseyside. Din nefericire, nu 

au fost introduse restricții privind utilizarea acestor telefoane și nu i s-a dat nicio îndrumare reclamantei. 

Curtea a considerat că, în acest caz, a avut loc o violare a articolului 8 din Convenție cu privire la 

interceptarea apelurilor telefonice efectuate pe telefoanele de birou ale reclamantei. Curtea a considerat că 

există o probabilitate rezonabilă ca această interceptare să fi fost efectuată de poliție cu scopul principal de a 

strânge material împotriva reclamantei în apărarea procedurii de discriminare pe criterii de sex pe care a 

instituit-o. Curtea a remarcat că această interceptare făcută de o autoritate publică a reprezentat o ingerință în 

exercitarea dreptului reclamantei la respectarea vieții private și a corespondenței sale. În plus, după analiza 

legislației naționale aplicabile, Curtea a constatat că nu există nicio prevedere legală care să reglementeze 

interceptarea apelurilor telefonice efectuate pe sistemele de comunicații interne operate de autoritățile 

publice, prin urmare măsura respectivă nu a putut fi interpretată ca fiind conformă cu legea. 

În plus, Curtea a considerat că Regatul Unit a încălcat articolul 13 din Convenție (dreptul la un 

remediu efectiv), deoarece reclamanta nu a putut să obțină ajutor la nivel național în ceea ce privește 

plângerea privind telefoanele sale de muncă. 

Pe de altă parte, în mod surprinzător, Curtea a constatat că nu au existat încălcări ale articolelor 8 și 

13 ale Convenției în ceea ce privește interceptarea apelurilor telefonice efectuate pe telefonul de la domiciliul 

reclamantei, deoarece nu a găsit, în special, că ar fi fost interferențe în ceea ce priveşte aceste comunicări. 

Curtea a constatat că singura probă care a sugerat interceptarea apelurilor la domiciliu a fost informația 

privind descoperirea poliției de la Merseyside care verifică transcrierile conversațiilor. Reclamanta a furnizat 

Curții mai multe detalii specifice cu privire la această descoperire (i.e. că a fost făcută la o dată după ce a fost 

suspendată din funcție), însă Curtea a constatat că aceste informații ar putea să nu fie de încredere, deoarece 

sursa acesteia nu a fost menționată. Chiar dacă s-ar fi presupus că este adevărat, faptul că poliția a fost 

descoperită verificând transcrierile conversațiilor telefonice ale doamnei Halford „la o dată ulterioară 

suspendării ei nu conduce neapărat la concluzia că acestea erau transcrieri ale conversațiilor făcute de ea 

de acasă” [14]. 

Judecătorul Russo a formulat o opinie separată la această hotărâre pentru nerespectarea articolului 13 

din Convenție în ceea ce privește plângerea reclamantei conform căreia apelurile telefonice de la telefonul 

său de la domiciliu au fost interceptate. De asemenea, considerăm că doamna Halford a avut o pretenție 

ȋntemeiată ȋn ceea ce priveşte încălcarea articolului 8 în legătură cu telefonul său de la domiciliu și a avut 

dreptul la o cale de atac efectivă în Regatul Unit cu privire la acest aspect. 

Într-o altă cauză interesantă împotriva Regatului Unit, Copland [15], reclamanta, doamna Copland s-

a plâns că, în timpul angajării sale într-un organ statutar administrat de stat (Colegiul Carmarthenshire), 

telefonul, e-mailul și utilizarea internetului au fost monitorizate. Ea a fost numită asistenta personală a 

directorului colegiului, iar de la sfârșitul anului 1995 i s-a cerut să colaboreze strâns cu noul director adjunct, 

cu care, la un moment dat, se presupunea că are o relație inadecvată. Directorul adjunct a ordonat 

monitorizarea telefonului, a e-mailului și a internetului reclamanteipe perioada ȋn care a fost angajată (deși la 
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Colegiu nu exista politică în vigoare privind monitorizarea telefonului, a e-mailului sau a utilizării 

internetului de către angajați). 

Curtea a considerat că a avut loc o violare a articolului 8 din Convenție, deoarece colectarea și 

stocarea informațiilor cu caracter personal, obținute din apeluri telefonice, e-mailuri și utilizare a 

internetului, fără cunoștință de cauză, a constituit o ingerință în dreptul ei de a-i fi respectate viața privată și 

corespondență. Reclamanta nu a primit o avertizare că apelurile, e-mailurile și utilizarea personală a 

internetului ar fi monitorizate, ceea ce a creat o așteptare rezonabilă cu privire la confidențialitatea 

corespondenței sale. 

În cauza Antović and Mirković împotriva Muntenegru [16], Curtea a fost invitată să decidă dacă este 

o invadare a intimităţii reclamate de doi lectori universitari (Universitatea de Matematică din Muntenegru) 

după instalarea supravegherii video în amfiteatrele universitare, la decizia decanului. 

Reclamanții au depus o plângere la Agenția pentru protecția datelor cu caracter personal din 

Muntenegru, care și-a ȋnsuşit plângerea și a ordonat ȋnlăturarea camerelor respective, mai ales pe motiv că 

temeiurile pentru introducerea supravegherii video nu au fost îndeplinite, deoarece nu existau dovezi privind 

existenţa unui pericol la siguranța oamenilor și a proprietății, iar obiectivul declarat al universității de a 

supraveghea predarea nu a fost printre motivele legitime pentru supravegherea video. Instanțele naționale au 

răsturnat această decizie în cadrul procedurii civile pe motiv că universitatea era o instituție publică care 

desfășura activități de interes public, inclusiv de predare. Prin urmare, amfiteatrele erau o zonă de lucru, 

unde profesorii erau împreună cu studenții și nu puteau invoca niciun drept la intimitate care ar putea fi 

încălcat din cauza supravegherii video. De asemenea, se presupune că profesorii nu au putut invoca faptul că 

datele respective colectate cu astfel de camere de supraveghere sunt considerate date cu caracter personal. 

Profesorii au susținut că nu aveau un control efectiv asupra informațiilor colectate prin sistemul de 

supraveghere și că supravegherea a fost ilegală. Din moment ce camerele au fost instalate în zone publice, 

instanțele din Muntenegru au respins cererea de despăgubire, argumentând că problema vieții private nu a 

fost pusă în discuție. 

Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a articolului 8 din Convenție (dreptul la respectarea vieții 

private), considerând că supravegherea video a reprezentat o ingerință în dreptul reclamanților la 

confidențialitate și că dovezile au arătat că această supraveghere a încălcat dispozițiile dreptului intern. 

În foarte recenta hotărâre López Ribalda și alții c. Spaniei [17], din data de 9 ianuarie 2018, Curtea a 

considerat că a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție, constatând că instanțele spaniole nu au reușit 

să găsească un echilibru corect între dreptul la intimitate al reclamanţilor și dreptul de proprietate al 

angajatorului. Această cauză a vizat supravegherea video ascunsă a angajaţilor unui lanț de supermarketuri 

spaniol (i.e. M.S.A., un lanț de supermarketuri deținut de o familie spaniolă), după ce au apărut suspiciuni de 

furt. După ce a constatat unele nereguli între nivelurile stocurilor supermarketurilor (pierderi de peste 7.780 

de euro în februarie, 17.971 de euro în martie, 13.936 de euro în luna aprilie, 18.009 de euro în luna mai și 

24.614 de euro în luna iunie 2009), angajatorul a instalat camere de supraveghere (vizibile pentru furturile 

clienţilor și camere ascunse pentru furturile angajaților - orientate pe casele de marcat). Angajații au fost 

informați numai despre instalarea camerelor vizibile. După zece zile de supraveghere, toți angajații suspectați 

de furt au fost chemați la întâlniri individuale, unde reclamanții și-au recunoscut implicațiile în furturi. 

Reclamanții au fost concediați din motive disciplinare, bazându-se în principal pe materialul video, pe care 

reclamanţii ȋl consideră că ar fi fost obținut prin încălcarea dreptului lor la viață privată. 

Curtea a subliniat că, potrivit legislației spaniole, reclamanții ar fi trebuit să fie informați că erau 

supuși supravegherii, dar, de fapt, nu au fost. Drepturile angajatorului ar fi putut fi protejate prin alte 

mijloace și ar fi putut oferi reclamanților cel puțin informații generale despre supraveghere. 

 

3. Bărbulescu împotriva României, punctul de referință în jurisprudența recentă a CEDO 

privind supravegherea la locul de muncă 

 

Această cauză vizează supravegherea utilizării internetului la locul de muncă și a fost adus la 

cunoștința Curții la data de 15 decembrie 2008 [18]. Reclamantul, născut în anul 1979, a locuit în București, 
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iar în perioada 01 august 2004 - 06 august 2007 a fost angajat în biroul din București al unei societăți 

comerciale private românești ca inginer de vânzări. În scopul de a răspunde solicitărilor clienților, la cererea 

angajatorului său, dl. Barbulescu a trebuit să creeze un cont de mesagerie instant utilizând Yahoo Messenger, 

un serviciu de chat online care oferă transmisii text în timp real prin internet (în timp ce el avea deja un alt 

cont personal Yahoo Messenger). 

Regulamentul intern al societăţii interzicea utilizarea resurselor companiei de către angajați, însă nu 

conținea nicio referire la posibilitatea ca angajatorul să monitorizeze comunicările angajaților. 

Din probele prezentate de Guvernul României în fața Curții, se pare că reclamantul a fost informat cu 

privire la regulamentul intern al angajatorului și a semnat o copie a acestuia, după ce s-a familiarizat cu 

conținutul lui. 

Datele arată că, în perioada 05-13 iulie 2007, angajatorul a înregistrat comunicațiile în timp real prin 

Yahoo Messenger ale solicitantului, iar pe 13 iulie 2007 (la ora 16:30), reclamantul a fost convocat pentru a 

da o explicație. Notificarea relevantă a fost formulată după cum urmează: „Vă rugăm să explicați de ce 

utilizați resursele companiei (conexiune la internet, Messenger) în scopuri personale în timpul programului 

de lucru, așa cum se arată în diagramele atașate”. Diagramele atașate indicau faptul că activitatea dlui. 

Bărbulescu pe internet era mai mare decât cea a colegilor săi. Este interesant faptul că în acest stadiu nu a 

fost informat dacă activitățile sale de monitorizare a comunicațiilor se refereau și la conținutul acestora. 

În aceeași zi, reclamantul a informat angajatorul în scris că a folosit Yahoo Messenger numai pentru 

scopuri legate de muncă. În acea după-amiază (la ora 17.20), angajatorul l-a convocat din nou să dea o 

explicație într-o notă formulată după cum urmează: „Vă rugăm să explicați de ce întreaga corespondență pe 

care ați efectuat-o între 5 și 12 iulie 2007, folosind ID-ul site-ului S. Bucureşti a avut un scop privat, după 

cum arată cele patruzeci și cinci de pagini atașate”. Cele patruzeci și cinci de pagini menționate în anunț au 

constat într-o transcriere a mesajelor pe care reclamantul le schimbase cu fratele și logodnica sa în perioada 

în care a fost monitorizat; aceste mesaje priveau chestiuni personale, iar unele aveu un caracter intim. De 

asemenea, transcrierea a inclus cinci mesaje pe care reclamantul le-a schimbat cu logodnica sa folosind 

contul personal Yahoo Messenger, care nu conținea informații intime. 

Mai târziu, în aceeași zi, reclamantul l-a informat în scris pe angajator că, în opinia sa, a comis o 

infracțiune, și anume încălcarea secretului corespondenței. 

La 1 august 2007, angajatorul a încetat contractul de muncă al reclamantului. 

Reclamantul a contestat concedierea sa printr-o cerere adresată Tribunalului București, solicitându-i: 

1. anularea concedierii, 

2. obligarea angajatorului să-i plătească sumele datorate pentru salariu și orice alte drepturi și să-l 

reintegreze în postul său, 

3. obligarea angajatorului să-i plătească 100.000 de lei (aproximativ 30.000 euro) pentru despăgubiri 

pentru prejudiciul rezultat din modul de concediere, 

4. să ramburseze costurile și cheltuielile sale. 

În ceea ce privește fondul, bazându-se pe cauza Copland împotriva Regatului Unit [19], el a susținut 

faptul că, ȋn speţă, comunicările telefonice și e-mail de la locul de muncă, făcute de un angajat, erau 

acoperite de noțiunile de „viață privată” și de „corespondență”, fiind, prin urmare, protejate de articolul 8 din 

Convenție. El a subliniat de asemenea că decizia de concediere a fost ilegală și că angajatorul său a încălcat 

legea penală din România, monitorizând comunicările și accesând conținutul acestora. 

Reclamantul a luat notă de modul de concediere și a pretins că a fost supus hărțuirii de către 

angajator prin monitorizarea comunicărilor sale și prin dezvăluirea conținutului lor „colegilor care au fost 

implicați într-un fel sau altul în procedura de concediere” [20]. Din acest motiv, considerăm că mesajele 

extrem de sensibile obținute din transcrieri ar fi trebuit să se limiteze la procedurile disciplinare, ceea ce îl 

expune pe angajatorul său la acuzația că a depășit ceea ce era necesar cu intervenția sa. 

Într-o hotărâre din 07 decembrie 2007, Tribunalul București a respins cererea reclamantului și a 

confirmat că acţiunea de concediere a acestuia a fost legală. 

Părţile relevante ale hotărârii au următorul conținut: 

„Ȋn prezenta cauză, în condițiile în care angajatul susținea cu ocazia cercetării disciplinare că nu a 
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folosit programul de Yahoo Messenger în interes personal ci pentru a da consultanță unor clienți cu privire 

la produsele comercializate de angajator, instanța apreciază că angajatorul, procedând la examinarea 

conținutului convorbirilor efectuate de reclamant, a uzat de singura modalitate prin care putea să verifice 

apărările făcute de angajatul său. 

Dreptul angajatorului de a monitoriza angajații săi la locul de muncă în ceea ce privește și 

utilizarea calculatoarele firmei se circumscrie sferei largi a noțiunii de drept de control asupra modului de 

îndeplinire a sarcinilor de serviciu ce își găsește reglementare în dispozițiile art. 40 lit. (d) din Codul 

muncii. 

Având ȋn vedere că s-a făcut dovada că salariații instituției fuseseră atenționați chiar cu puțin timp 

înainte de sancționarea disciplinară a reclamantului cu privire la faptul că un alt coleg de serviciu fusese 

concediat pentru folosirea internetului, a telefonului și copiatorului în scopuri personale și fuseseră 

avertizați cu privire la faptul că activitatea lor este supravegheată (a se vedea informarea cu numărul 2316 

din 03 iulie 2007 semnată de reclamant pentru luare la cunoștință – în copie la fila 64), nu i se poate 

reproșa angajatorului faptul că nu a dat dovadă de transparență și că nu a fost deschis în ceea ce privește 

activitatea de monitorizare a utilizării calculatoarelor de către angajați. 

Internetul la locul de muncă rămâne, înainte de toate, o unealtă pusă la dispoziția salariatului de 

către angajator, în vederea utilizării profesionale și este incontestabil faptul că angajatorul în virtutea 

dreptului său de a controla activitatea salariaților săi are prerogativa de a supraveghea folosirea personală 

a internetului. 

Unele dintre rațiunile pentru care controlul angajatorilor este necesar,ar fi că utilizarea de către 

angajați a serviciilor internet poate aduce atingere sistemelor informatice ale întreprinderii, că există 

posibilitatea angajării răspunderii lor în solidar cu angajații în cazul unei activități ilicite în spațiul virtual, 

sau pentru că este posibil ca prin folosirea internetului să se dezvăluie secrete comerciale ale firmei. 

Instanța apreciază că fapta săvârșită de reclamant constituie abatere disciplinară în sensul 

dispozițiilor art. 263 alin. (2) din Codul Muncii întrucât constă într-o încălcare cu vinovăție a normelor 

cuprinse ȋn art. 50 din regulamentul intern al S. ..., care interzic folosirea calculatoarelor în interes 

personal. 

Fapta susmenționată este reglementată de regulamentul intern ca fiind o abatere gravă și 

sancționată conform art. 73 din același regulament intern cu desfacerea disciplinară a contractului de 

muncă. 

Având ȋn vedere argumentele de fapt și de drept expuse mai sus, curtea apreciază că decizia 

contestată este temeinică și legală, şi respinge ca neîntemeiată contestația formulată” [21]. 

După cum a subliniat Tribunalul București, angajatorul a fost obligat să inspecteze conținutul 

conversațiilor reclamantului, deoarece angajatul a afirmat că nu a folosit Yahoo Messenger în scopuri 

personale. Curtea a confirmat că angajatorul a avut dreptul de a monitoriza angajații, iar angajații au fost 

informați anterior cu privire la interzicerea utilizării computerelor în scopuri personale. 

Nemulțumit de raționamentul Tribunalului București, reclamantul a atacat apoi hotărârea respectivă 

la Curtea de Apel București, adăugând că instanța nu a realizat un echilibru corect între interesele în cauză, 

prioritizând în mod nejustificat interesul angajatorului de a se bucura de discreție ȋn ceea ce priveşte 

controlul timpului și resurselor angajaților. El a susținut în continuare că nici regulamentul intern, nici 

anunțul de informare nu conțineau niciun indiciu că angajatorul ar putea monitoriza comunicările angajaților. 

Curtea de Apel București a respins recursul reclamantului printr-o hotărâre din 17 iunie 2008, 

subliniind că: 

„În concluzie, angajatorul căruia-i aparține investiția este îndrituit, în contextul exercitării 

drepturilor prevăzute de art. 40 alin. 1 din Codul muncii, să monitorizeze utilizarea internetului la locul de 

muncă, iar salariatul care încalcă dispozițiile angajatorului referitoare la utilizarea internetului în interes 

personal, săvârșește o abatere disciplinară, ceea ce poate atrage sancționarea sa, inclusiv sancționarea cea 

mai aspră. 

Desigur că între dreptul angajatorului în ceea ce privește monitorizarea și dreptul salariaților de a 

se bucura de protecția vieții private există un conflict rezolvat la nivelul Uniunii Europene prin adoptarea 
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Directivei 95/46/CE, care a formulat mai multe principii ce guvernează monitorizarea utilizării internetului 

și a poștei electronice la locul de muncă, anume: 

- principiul necesității: monitorizarea trebuie să fie necesară pentru un anume scop; 

- principiul finalității: datele trebuie colectate pentru un scop specific, explicit și legitim; 

- principiul transparenței, în virtutea căruia angajatorul trebuie să furnizeze angajaților toate 

informațiile cu privire la monitorizare; 

- principiul legitimității, potrivit căruia operațiunile de procesare a datelor pot avea loc numai în 

cazul unui scop legitim; 

- principiul proporționalității, conform căruia datele personale care fac obiectul monitorizării 

trebuie să fie relevante și adecvate în raport cu scopul specificat; 

- principiul securității, în virtutea căruia angajatorul este obligat să ia toate măsurile de securitate 

pentru ca datele colectate să nu fie accesibile terților. 

Or, în condițiile în care angajatorul are dreptul și obligația de a asigura funcționarea unității și în 

acest scop, de a controla modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu de către salariați, dat fiind că lui îi 

revine prerogativa disciplinară, de care dispune în mod legitim și în scopul căruia a monitorizat și transcris 

comunicările efectuate pe yahoo messenger de salariatul care a negat că le-ar fi efectuat în interes personal, 

după ce acesta, cât și ceilalți angajați fuseseră avertizați cât privește interdicția utilizării mijloacelor 

societății în scop personal, nu se poate susține că violarea secretului corespondenței nu ar fi fost singura 

modalitate de realizare a acestui scop legitim și nu ar fi respectat justa proporție între nevoia de protecție a 

vieții private și dreptul angajatorului de a supraveghea funcționarea afacerii sale.  

[...]  

În consecință, potrivit considerentelor anterioare, Curtea constată că hotărârea primei instanțe e 

legală și temeinică, iar recursul, nefondat, urmând a fi respins ca atare în aplicarea dispozițiilor art. 312 

alin. 1 din C[odul] [de] proc[edură] civ[ilă]” [22]. 

În plus, la 18 septembrie 2007, reclamantul a depus o plângere penală împotriva reprezentanților 

statutari ai societății române, întemeiată pe o încălcare a secretului corespondenței (un drept consacrat ȋn 

articolul 28 din Constituția României). La data de 09 mai 2012, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a Parchetului de pe lângă Ȋnalta Curte de Casație și Justiție a 

României a hotărât că nu a existat un caz de analizat, pe motiv că societatea era proprietarul sistemului 

informatic şi a conexiunii la internet și ar putea, prin urmare, să monitorizeze activitatea internetului 

angajaților săi și să utilizeze informațiile stocate pe server și având în vedere interzicerea utilizării personale 

a sistemelor informatice, ceea ce a condus la o supraveghere previzibilă. Reclamantul nu a recurs la 

posibilitatea prevăzută de normele procedurale aplicabile de a contesta decizia autorităților de urmărire 

penală în instanțele naționale. 

După epuizarea tuturor căilor de atac interne relevante pentru presupusele încălcări, dl. Bărbulescu a 

depus o cerere la CEDO, bazându-se pe articolul 8 din Convenție. Reclamantul s-a plâns, în special, de faptul 

că decizia angajatorului său de a rezilia contractul (după ce a descoperit că el folosea internetul în scopuri 

personale în timpul orelor de muncă) s-a bazat pe încălcarea dreptului său la respectarea vieții sale private și 

a corespondenței consacrat ȋn articolul 8 din Convenție și că instanțele naționale nu și-au îndeplinit obligația 

de a-i proteja dreptul. 

Cererea a fost alocată Secțiunii a Patra a Curții și, la 12 ianuarie 2016, o Cameră a acelei secții, în 

mod unanim, a declarat plângerea privind articolul 8 din Convenție admisibilă, iar restul cererii inadmisibil. 

Curtea a analizat legea internă relevantă (Constituția României, Codul penal, Codul civil, Codul 

muncii și Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a unor astfel de date), precum și dreptul şi practicile internaționale (standardele 

Organizaţiei Națiunilor Unite [23], standardele Consiliului Europei [24], dreptul Uniunii Europene [25], 

dreptul comparat [26]). 

În hotărârea sa din 12 ianuarie 2016, Camera a considerat că articolul 8 din Convenție era aplicabil și 

a constatat că prezenta cauză diferă de cauzeleCopland împotriva Regatului Unit [27] și Halford contra 

Regatului Unit [28]. Diferența semnificativă consta ȋn faptul că regulamentul intern în acest caz interzicea ȋn 
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mod expres angajaților să utilizeze computerele și resursele companiei în scopuri personale. Având în vedere 

că transcrierea comunicărilor reclamantului a fost folosită ca probă în cadrul procedurii judiciare din 

România, Camera a concluzionat că a fost implicat dreptul său la respectarea vieții private și corespondența 

sa. 

De asemenea, Camera a recunoscut că România avea obligații pozitive față de dl. Bărbulescu, 

deoarece decizia de concediere fusese luată de o entitate de drept privat. Din această perspectivă, Camera a 

analizat dacă autoritățile interne au realizat un echilibru corect între dreptul dlui. Bărbulescu la respectarea 

vieții sale private și corespondență și, pe de altă parte, interesele angajatorului său. Camera a constatat că dl. 

Bărbulescu a fost în măsură să introducă o acțiune în fața instanței competente care a constatat că a comis o 

abatere disciplinară. 

Camera a reținut faptul că angajatorul a accesat conținutul comunicărilor reclamantului numai după 

ce dl. Bărbulescu a declarat că a utilizat respectivul cont de Yahoo Messenger în scopuri legate de muncă. 

Apoi a susținut, cu șase voturi la unul, că nu a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție (cu 

excepția judecătorului portughez Paulo Pinto de Albuquerque, a cărui opinie parţial separată a fost atașată 

hotărârii Camerei [29]). 

La data de 12 aprilie 2016, reclamantul a solicitat trimiterea cauzei sale la Marea Cameră [30], iar la 

data de 06 iunie 2016, un colegiu al Marii Camere a acceptat cererea. Având în vedere că acest caz prezintă 

interes pentru toate statele membre, președintele Guido Raimondi a permis Guvernului Francez [31] și 

Confederației Europene a Sindicatelor [32] să intervină în procedura scrisă a acestui caz [33]. 

O audiere a avut loc în public în Clădirea Drepturilor Omului, la Strasbourg, la 30 noiembrie 2016. 

Cu unsprezece voturi la șase, Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a articolului 8 din 

Convenție, considerând că autoritățile interne nu au protejat în mod adecvat dreptul reclamantului de a 

respecta corespondența și viața privată a domnului Bărbulescu. Această încălcare a fost cauzată de 

imposibilitatea de a găsi un echilibru corect între interesele în cauză, i.e. de a stabili dacă solicitantul a primit 

o notificare prealabilă din partea angajatorului său cu privire la posibilitatea ca ale sale comunicări să fie 

monitorizate sau dacă a fost informat de natura sau gradul de monitorizare, de gradul de intruziune în viața sa 

privată și corespondență. În plus, instanțele românești nu au reușit să stabilească motivele care justificau 

astfel de măsuri de monitorizare, dacă angajatorul ar fi putut să utilizeze anumite măsuri, care să afecteze 

mai puțin viața privată și corespondența, și dacă comunicările ar fi putut fi accesate fără știrea lui. 

Marea Cameră a recunoscut caracterul delicat al cauzei Bărbulescu, care a fost intensificat de natura 

anumitor mesaje ale reclamantului (referitor la problemele de sănătate sexuală care ȋi afectau pe reclamant și 

pe logodnica lui, precum și la neliniștea lui față de mediul de lucru ostil), necesitând protecție conform 

articolului 8. Angajatorul a procedat incorect când a decis să acceseze nu numai contul profesionist de Yahoo 

Messenger al domnului Bărbulescu, creat de reclamant la cererea angajatorului său, ci și contul personal al 

domnului Bărbulescu (intitulat „Andra te iubește”, care evident că nu avea nicio legătură cu îndeplinirea 

îndatoririlor profesionale ale reclamantului). De asemenea, considerăm că angajatorul nu avea drept de 

proprietate asupra acestui al doilea cont, deși calculatorul folosit de angajat pentru acest cont aparținea 

angajatorului. 

Prin urmare, judecătorul Pinto de Albuquerque avea dreptate! El și-a exprimat puternic dezacordul 

cu avizul majorității Camerei. El a avertizat că, afară de cazul în care societăţile stipulează în mod clar 

politica de utilizare a internetului, „supravegherea Internetului la locul de muncă riscă să fie abuzată de 

angajatorii care acționează ca un Frate mai Mare neîncrezător ascunzându-se peste umerii angajaților 

proprii, ca și cum aceştia din urmă ar fi vândut angajatorilor, nu numai munca lor, dar și viața lor 

personală” [34]. 

Importanța acestei hotărâri nu este numai pentru România, ci pentru toate cele patruzeci și șapte de 

state care au ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deoarece hotărârile Curții sunt obligatorii 

pentru toate acestea. Domnul Bărbulescu nu este un caz solitar, prin urmare, mulți angajatori au fost nevoiți 

să-și schimbe politicile interne pentru a se conforma acestei recente hotărâri. Lecția pe care Curtea a predat-o 

statelor semnatare, cu această hotărâre a Marii Camere, a fost că supravegherea Internetului la locul de 

muncă nu se află la puterea discreționară a angajatorului. 
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Este evident că ar trebui pusă în aplicare o politică comprehensivă de utilizare a internetului la locul 

de muncă, care să menționeze reguli specifice privind utilizarea mesageriei instant, navigarea pe internet, 

rețele sociale, e-mail și blogging. Angajații trebuie să fie informați cu privire la drepturile și obligațiile lor 

clare, la regulile de utilizare a internetului, la politica de monitorizare pe internet, la procedura de securizare, 

utilizare și distrugere a datelor, precum și la persoanele care au acces la datele respective. 

Fiecare angajat ar trebui să fie informat despre această politică și ar trebui să-și dea acordul în mod 

explicit. Este evident că încălcările politicii de utilizare internă expun angajatorul [35] și angajatul [36] la 

sancțiuni. 

 

4. Considerații finale  

 

Este de necontestat faptul că drepturile și libertățile prevăzute de Convenție au un efect orizontal, 

fiind obligatorii ȋn mod direct pentru autoritățile publice interne și ȋn mod indirect pentru persoanele sau 

entitățile private. Statele semnatare au obligația de a proteja victimele supravegherii la locul de muncă, 

altminteri responsabilitatea lor juridică poate fi invocată [37]. Angajații nu renunță la drepturile lor la 

protecția datelor și la viața privată în fiecare zi când vin la locul de muncă. 

Din nefericire, supravegherea la locul de muncă este un subiect fierbinte, argumente și 

contraargumente putând fi aduse în discuție. De exemplu, societăţile care vând pachete de instrumente de 

monitorizare a angajaților pot oferi o parte interesantă clienților acestora. 

Anumite restricții privind viața profesională a unui individ, care influențează modul în care individul 

își construiește identitatea, pot intra sub incidența articolului 8 din Convenție. 

Este evident că „consacrarea dreptului la respectarea vieții private și familiale urmăreşte apărarea 

individului împotriva oricărei ingerințe arbitrare a puterii publice în exercitarea prerogativelor ce asigură 

însuși conținutul acestui drept” [38]. 

Conform Convenției, comunicările de la domiciliu sau de la sediile comerciale pot fi acoperite de 

articolul 8 din Convenție, prin noțiunile de „viață privată” și „corespondență”: prin poștă, prin e-mail, prin 

apeluri telefonice, informații derivate din monitorizarea utilizării internetului unei persoane. 

În prezent, internetul joacă un rol important în sporirea accesului publicului la știri și, în general, în 

facilitarea difuzării informațiilor. 

În astfel de cazuri care implică articolul 8 din Convenție, trebuie să se țină seama de echilibrul corect 

care trebuie atins între interesele individuale și cele ale comunității în ansamblu, sub rezerva, în orice caz, a 

marjei de apreciere de care se bucură statul. 

După analiza jurisprudenței Curții putem concluziona că, deși Convenția nu menționează dacă există 

o ierarhie formală a drepturilor omului consacrate în ea, este recunoscut faptul că „trebuie să se realizeze un 

echilibru între interesele conflictuale, de obicei cele ale individului, echilibrate cu cele ale comunității, dar 

uneori drepturile unui individ trebuie să fie echilibrate cu cele ale unui alt individ” [39]. După cum se 

precizează în doctrina juridică, „ființa umană este zona centrală de interes pentru legiuitor” [40]. 

În ciuda eforturilor concertate ale autorităților publice naționale şi ale organizațiilor internaționale, în 

următorii ani vom întâlni în continuare numeroase varietăți incorecte sau nelegale de supraveghere la locul 

de muncă, precumşi multe state care nu acționează cu responsabilitate față de cetățenii lor sau faţă de alte 

categorii de persoane care se găsesc pe teritoriul lor [41]. 

Importanța cauzei Bărbulescu a fost confirmată de Președintele Curții Europene a Drepturilor 

Omului, în timpul audierii solemne a noului an judiciar, din 26 ianuarie 2018 [42]. Aceasta a fost prima 

cauză citată de Președintele Raimondi în timpul discursului său, prin urmare valoarea sa de precedent este 

incontestabilă. 

Vă vom lăsa cu o concluzie extrasă de Președintele Raimondi cu privire la această cauză:  

„[E]ste ilustrativă natura omniprezentă a noilor tehnologii care au pătruns în viața noastră de zi cu 

zi. Ele reglementează relațiile noastre cu ceilalți. Astfel, era inevitabil ca acestea să pătrundă ȋn 

jurisprudența noastră. Astfel cum a observat, ȋn mod corect, profesorul Laurence Burgorgue-Larsen: „Noile 

tehnologii au condus la o implozie a vechilor obiceiuri bazate pe respectul pentru intimitate”. Care este 
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rostul comunicării mai ușor și mai rapid dacă aceasta presupune că eşti supravegheat de o terță parte sau 

că implică o intruziune în viețile noastre private? (...) În Bărbulescu, Curtea stabilește astfel un cadru sub 

forma unei liste de garanții pe care trebuie să le ofere sistemul juridic intern, cum ar fi proporționalitatea, 

notificarea prealabilă și garanțiile procedurale împotriva arbitrariului. Acesta este un fel de „vademecum” 

pentru utilizarea de către instanțele interne” [43]. 

Autoritățile publice și societăţile ar trebui să înțeleagă că, fără o politică corectă și consistentă a 

internetului, în conformitate cu principiile menționate în cauza Bărbulescu, „supravegherea Internetului la 

locul de muncă riscă să fie abuzată de angajatorii care acționează ca un Frate mai Mare neîncrezător 

ascunzându-se peste umerii angajaților proprii, ca și cum aceştia din urmă ar fi vândut angajatorilor, nu 

numai munca lor, dar și viața lor personală” [44]. 

 

Recunoaștere: Acest articol a fost publicat și în Proceedings-ul conferinței CKS 2018, 

organizate de Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucuresti (CKS - Challenges of the Knowledge 

Society). 
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