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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm 
rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
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Comunicat de presă 

 

În scopul diminuării riscurilor de exploatare prin muncă a minorilor, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Prahova reamintește prevederile legislației în vigoare, privind măsurile de protecție 

aplicabile condițiilor de muncă pentru copii și tineri și timpul de muncă: 

- persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani; 

-  încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă; 

- persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea 

vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități 

potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt 

periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională; 

- încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face 

după împlinirea vârstei de 18 ani; 

- durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână; 

- tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară; 

- tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă de noapte; 

- tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute, 

în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate; 

- tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel 

puţin 3 zile lucrătoare. 

Atragem atenția asupra faptului că încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea 

condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu 

încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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