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12 iunie - Ziua Mondială Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă 
 

 
Pentru  a marca ziua de 12 iunie – Ziua Mondială Împotriva Exploatării 

Copiilor prin Muncă – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui a inițiat campania ,,Locul Tău de Muncă este...Școala!,, în parteneriat cu 
Școala Gimnazială nr. 1 Vaslui și Școala Gimnazială ,,Adrian Porumboiu” Muntenii 
de Jos, prin informarea copiilor cu privire la riscurile asociate exploatării prin 
muncă, cât şi dezvoltarea capacităţii lor de autoprotecţie la ameninţările acestui 
fenomen.  

Specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui au organizat o întâlnire formală cu elevii claselor IV-VIII din 
cadrul şcolilor menţionate, prin intermediul căreia au  promovat drepturile copilului 
şi importanţa respectării acestora. 

Au fost realizate activități specifice vârstei și gradului de înțelegere  în care au 
fost implicați copiii  în vederea conștientizării  importanței actului educațional și a 
ocupării unui loc de muncă într-o etapă viitoare a vieții lor. În acest sens, a fost 
derulat un material tematic  numit ,,Vise sfărmate”, au avut loc discuții explicative 
și dezbateri pe acestă temă. 

Reamintim faptul că încă din anul 2002, la iniţiativa Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii (ILO), data de 12 iunie a fiecărui an este recunoscută drept „Ziua 
Mondială Împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor”. Marcarea acestei zile în 
mod formal de către state şi organizaţii vizează crearea unei unităţi globale în lupta 
împotriva exploatării prin muncă a copiilor, în oricare din formele sale. 
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Reglementări Legale  
 
"Persoana fizică poate incheia un contract de muncă in calitate de salariat si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul 
parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunostintele sale, 
daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala", este subliniat in Codul muncii. 
In situatia in care parintii sau reprezentantii legali isi retrag acordul, contractul salariatului cu varsta cuprinsa intre 15 si 
16 ani inceteaza de drept. 
In prezent, minorii pot fi folosiți ți ca zilieri, pentru cel mult șase ore pe zi, 

"Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, 
plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin opt ore de munca", scrie in Legea nr. 52/2011. 

La fel ca in cazul salariatilor, nici lucratorii minori nu pot sa desfasoare activitate de zilier daca n-au cel putin 15 ani 
impliniti. "O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani. Prin exceptie 
(...), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al 
reprezentantilor legali", scrie in Legea nr. 52/2011. 

Tinerii cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani pot sa desfasoare doar activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu 
aptitudinile de care dau dovadă, insă numai dacă in acest fel nu le sunt incălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, 
spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie. In plus sanatatea nu trebuie sa le fie pusa in pericol. 

Beneficiarii care folosesc copii de 15-18 ani la prestarea de activitati necalificate cu caracter ocazional trebuie sa 
respecte toate prevederile legale care fac referire la protectia minorilor la locul de munca. 

Activitatea zilierului este realizată in baza acordului de voință al părtilor, nefiind necesară incheierea in scris a unui 
contract individual de munca. Aceasta poate fi prestata in domenii precum agricultura, silvicultura, pescuit, comert sau 
publicitate. 

Important! Cei care nu respecta condițiile legale de vârsta si de munca la folosirea zilierilor minori pot fi amendati cu 
6.000 de lei. 

 
 
 

 

Date statistice:  La nivelul instituțíei noastre avem înregistrare un număr de 4 cazuri de copii 
exploatați prin muncă, în anul 2015 iar în anul 2016 avem 2 cazuri în curs de evaluare. 
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