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Compartiment Comunicare şi Relaţii cu Publicul 
 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Campania Naţională privind prevenirea şi combaterea exploatării 
copiilor/tinerilor prin muncă 

 
 
În perioadele 27.08.2012 - 31.08.2012 şi 03.09.2012 - 08.09.2012 Inspectoratul 

Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat Campania la nivel naţional privind 
prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă. 

 
Obiectivele Campaniei 
 

* Identificarea angajatorilor care folosesc persoane cu vârste mai mici de 18 ani fără 
forme legale de angajare şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către 
aceştia a prevederilor legale referitoare la încadrarea în muncă, condiţiile de lucru, 
programul de lucru şi timpul de odihnă al copiilor/tinerilor sub 18 ani; 
* Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea 
respectării prevederilor legale referitoare la încadrarea în muncă, condiţiile de lucru, 
programul de lucru şi timpul de odihnă al copiilor/tinerilor sub 18 ani. Diminuarea 
consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către 
angajatori a prevederilor legale menţionate; 
* Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru 
copii/tineri cu vârste între 15-18 ani depistate fără forme legale de angajare, de a le 
completa în aplicaţia REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de 
muncă pe raza căruia societatea are sediul social, în termenul legal. 
 

Serviciul Control Relaţii de Muncă: 
 

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 47 controale. În urma controalelor 
efectuate s-au aplicat un număr de 39 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor 
aplicate fiind de 34.000 lei. 
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Muncă nedeclarată: 
- 1 angajator care a primit la muncă persoane fără forme legale de angajare;  
- 3 persoane care desfăşurau activitate fără forme legale de angajare;  
- amenzi aplicate în valoare 30.000 lei. 
 

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă: 
* primirea la muncă a unui număr de 3 persoane fără a avea încheiate contracte 
individuale de muncă în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de muncă; 
*  nerespectarea garantării în plată a salariului minim brut pe ţară; 
* nerespectarea prevederilor legale privind durata timpului de lucru în cazul tinerilor 
în vârstă de până la 18 ani; 
* stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor 
legale; 
* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor 
prestate de fiecare salariat; 
* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul 
general de evidenţă a salariaţilor în format electronic; 
* completarea registrului cu date eronate sau incomplete; 
* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal. 
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