Încadrarea în muncă a copiilor
Vârsta de angajare
Încadrarea în muncă a copiilor sub vârsta de 15 ani este interzisă. Copiii între 15 şi 16 ani pot fi angajaţi
numai cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorilor, numai în munci potriv- ite cu dezvoltarea fizică,
aptitudinile şi cunoştinţele lor. Copiii dobândesc capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.
Copiii au dreptul şi obligaţia să-şi continue studiile pentru absolvirea învăţământului general obligatoriu.
Unităţile care au încadrat în muncă tineri în vîrstă de 15-16 ani au obligaţia să-i sprijine în vederea
continuării învăţământului general obligatoriu.
Încuviinţarea părinţilor şi avizul medicului


Copiii pot încheia un contract de muncă în calitate de sal- ariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani,
cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică,
aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt peri- clitate sănătatea, dezvoltarea şi
pregătirea profesională.



Încuviinţarea poate fi retrasă dacă dezvoltarea minorului este periclitată, caz în care contractul
de muncă încetează.



Avizul medicului este o condiţie necesară şi prealabilă.

Contractul individual de muncă
Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă în
formă scrisă, obligaţie ce revine persoanei fizice sau juridice în beneficiul căreia este prestată munca,
denumită angajator.
Protecţia copiilor şi tinerilor


Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după
împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. De
asemenea, tinerii încadraţi în muncă, în vârstă de pînă la 18 ani, nu pot fi folosiţi în muncă peste
durata legală a zilei de lucru, decât în cazurile prevăzute de lege, şi nu pot presta muncă
suplimentară sau muncă de noapte.



Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute, în
cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.



Se interzice folosirea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efec- tuarea operaţiilor manuale de
încărcare, descărcare şi transport, iar a tinerilor sub vârsta de 18 ani la operaţiile cu materiale şi
produse periculoase (foarte toxice, explozive etc.).



Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă
utilizarea carbonatului bazic de plumb (ceruză), a sulfatului de plumb sau a miniului de plumb, şi a
tuturor produselor care conţin aceşti pigmenţi.



Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, masele maxime admise de transportat, de
susţinut sau de ridicat, sunt stabilite în raport cu vârsta şi sexul şi anume, pentru femei (5 kg) şi
pentru bărbaţi (12 kg).



Există activităţi cu risc mare în care munca tinerilor sub 18 ani este interzisă, ca de exemplu
lucrul la înălţime, unele activităţi din exploatări forestiere, exploatări miniere etc., care sunt
regle- mentate prin Normele Specifice de Protecţie a Muncii.

Acte necesare pentru angajare
• cerere
• adeverinţă medicală;
• copie după actele de studii;
• cazier judiciar;
• o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ;
• curriculum vitae;
• repartiţia de la agenţia de ocupare a forţei de muncă (după caz).

