Condiþii de muncã pentru tineri

ªi tu poþi sã schimbi viaþa tinerilor!

Angajatorul este obligat sã asigure tinerilor în vârstã de pânã la 18 ani condiþii de
muncã adaptate vârstei lor ºi sã respecte
urmãtoarele prevederi legale:

n
Intervenþia ta trebuie sã aibã în vedere
prevenirea exploatãrii copiilor ºi
tinerilor din România: semneazã
DECLARAÞIA DE ADOPTARE A Codului
de Conduitã împotriva exploatãrii prin
muncã a copiilor ºi tinerilor în
construcþii (www.copii.ro)!

n
durata timpului de muncã este de maximum 6 ore/zi ºi 30 de ore/sãptãmânã;
n
nu pot presta muncã suplimentarã;
n
nu pot presta muncã de noapte;
n
beneficiazã de o pauzã de masã de cel
puþin 30 de minute consecutive, în cazul
în care durata zilnicã a timpului de
muncã este mai mare de 4 ore ºi
jumãtate;
n
beneficiazã de o perioadã minimã de
repaus de 12 ore consecutive între douã
zile de muncã;
n
beneficiazã de o perioadã de repaus
sãptãmânal de douã zile consecutive, de
regulã sâmbatã ºi duminicã;
n
beneficiazã de un concediu de odihnã
suplimentar de cel puþin 3 zile
lucrãtoare.

SN-CAN
ILO – IPEC

Societatea Naţională
pentru Prevenirea
Abuzului şi Neglijării
Copilului

Autoritatea Naţională
pentru Protecţia
Drepturilor Copilului

Apeleazã numerele de urgenþã ale
n
Direcþiilor Generale de Asistenþã Socialã
pentru Protecþia Copilului (DGASPC)!

Telefonul copilului:
DGASPC Sector 1: 0800 800 061
DGASPC Sector 2: 0219852
DGASPC Sector 3: 0372 126 100
DGASPC Sector 4: 0372 720 000
DGASPC Sector 5: 0800 0800 200
DGASPC Sector 6: 0800 800 660
(sâmbãtã ºi duminicã: 0731 624 849)
DGASPC Ilfov: 0800 8762 425
Fondurile pentru producerea acestui material au fost
asigurate de Departamentul Muncii al Statelor Unite
ale Americii (USDOL) prin intermendiul Programului
Internaþional pentru Eliminarea Muncii Copiilor
al Organizaþiei Internaþionale a Muncii (ILO-IPEC)
în România. Acesta nu reflectã neapãrat opiniile
ºi politica USDOL, iar menþionarea denumirilor
de mãrci, produse comerciale sau organizaþii
nu implicã aprobarera lor de cãtre Guvernul SUA.

„…orice persoanã care, prin natura
profesiei sau a ocupaþiei sale,
lucreazã direct cu un copil ºi are
suspiciuni în legãturã cu existenþa
unei situaþii de abuz sau de neglijare a
acestuia este obligatã sã sesizeze
serviciul public de asistenþã socialã
sau direcþia generalã de asistenþã
socialã ºi protecþia copilului în a cãrei
razã teritorialã a fost identificat
copilul respectiv.”
Legea privind protecþia ºi promovarea
drepturilor copilului nr. 272/2004, art. 91

„Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatãrii ºi nu poate fi constrâns la
o muncã ce comportã un risc potenþial sau
care este susceptibilã sã îi compromitã
educaþia ori sã îi dãuneze sãnãtãþii sau
dezvoltãrii sale fizice, mentale, spirituale,
morale ori sociale.“
Legea privind protecþia ºi promovarea drepturilor
copilului nr. 272/2004, art. 87, alin. (1)

Exploatarea copiilor prin muncã

n
Munci periculoase

n
Copilul este implicat în munci intolerabile

Muncile care prin condiþiile în care se
desfãºoarã, precum ºi prin durata muncii,
sunt susceptibile sã dãuneze sãnãtãþii,
securitãþii sau moralitãþii copilului, cum ar fi:

n
Copilul este implicat în munci periculoase
n
Vârsta copilului este sub vârsta minimã
legalã pentru încadrare în muncã sau
munca îl împiedicã sã frecventeze ºcoala
în mod regulat sau afecteazã capacitatea copilului de a învãþa

n
Munci intolerabile
„Vârsta minimã de încadrare în muncã a
tinerilor: 15 ani, cu acordul scris al reprezentanþilor legali ºi în condiþiile în care nu
sunt periclitate dezvoltarea, sãnãtatea ºi
pregãtirea profesionalã; la 16 ani tinerii pot
încheia contracte de muncã, fãrã a fi nevoie
de acordul reprezentanþilor legali.”
„Încadrarea în muncã a minorilor cu nerespectarea condiþiilor legale de vârstã sau
folosirea acestora pentru prestarea unor
activitãþi cu încãlcarea prevederilor legale
referitoare la regimul de muncã al minorilor
constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu
închisoare de la 1 la 3 ani.”

a. utilizarea tuturor formelor de sclavie sau
practicile similare, cum ar fi: vânzarea
sau comerþul de copii, servitutea pentru
datorii ºi munca de servitor, precum ºi
munca forþatã sau obligatorie, inclusiv
recrutarea forþatã sau obligatorie a
copiilor, în vederea utilizãrii lor în
conflictele armate;
b. utilizarea, recrutarea sau oferirea unui
copil în scopul prostituãrii, producþiei de
material pornografic sau de spectacole
pornografice;
c. utilizarea, recrutarea sau oferirea unui
copil în scopul unor activitãþi ilicite, mai
ales producþia ºi traficul de stupefiante,
aºa cum le definesc convenþiile internaþionale în materie ;

Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, art.280
Convenþia ILO nr. 182, art.3 alin.a, b ºi c

a) muncile care îi expun pe copii la riscuri
fizice, psihologice sau sexuale;
b) muncile care se efectueazã sub pãmânt,
sub apã, la înãlþimi periculoase sau în
spaþii restrânse;
c) muncile care se efectueazã cu maºini,
materiale sau instrumente periculoase
sau care implicã manipularea sau
transportul unor greutãþi;
d) muncile care se efectueazã într-un mediu
nesãnãtos, care pot, spre exemplu, sã îi
expunã pe copii la acþiunea unor
substanþe, agenþi sau proceduri
periculoase sau unor condiþii de
temperaturã, de zgomot sau vibraþii,
care le-ar prejudicia sãnãtatea;
e) muncile care se efectueazã în condiþii
deosebit de dificile, spre exemplu, pe
parcursul mai multor ore sau în timpul
nopþii sau pentru care copilul este reþinut
într-un mod nejustificat la sediul patronului.
Convenþia ILO 138, art.3, ºi Convenþia ILO 182, art.3
Recomandarea nr.190 privind
cele mai grave forme ale muncii copiilor,
adoptatã odatã cu Convenþia nr.182

