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Domnului Ion CHICU, 
Prim-ministru al Republicii Moldova

тип. Chişinău str. Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr, 1

Aviz
în temeiul art. 24, alin. (1) al Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul

Poporului (Ombudsmanul)

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului îşi exercită atribuţiile pentru 
asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor copilului şi realizării, la nivel naţional, 
de către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoanele cu funcţie de 
răspundere de toate nivelurile a prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile 
copilului.

In conformitate cu prevederile art. 32 şi art. 3 din Convenţia ONU cu privire la 
drepturile copilului (în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1995), art. 1, 
alin. (3) şi art. 11, lit. i), Ombudsmanul Copilului a monitorizat respectarea dreptului 
copilului la muncă de către agentul economic „Aqua Magic” cu sediul în raionul 
Ialoveni, s. Sociteni. Monitorizarea a fost dispusă de către Ombudsmanul Copilului în 
baza sesizării ex officio, în urma preluării de la telefonul Linia Verde a Ombudsmanului a 
alegaţiilor unui grup de copii angajaţi la „Aqua Magic” în calitate de salvamari.

Copii s-au plâns de condiţiile de muncă:
a) erau impuşi să muncească câte 10 ore pe zi, programul de muncă fiind între 

08.00-20.00;
b) toată ziua erau nevoiţi să stea în picioare (nu aveau la dispoziţie scaune);
c) lucrau sub razele directe ale soarelui, fără umbrele, la temperaturi de 36°C la 

umbră, iar daca solicitau instalarea acestora li se refuză pe motiv ca sunt defecte iar 
procurarea unor umbrele noi ar costa mult - 100 euro;

d) nu exista un loc în care copii puteau mânca sau pune la rece alimentele luate de 
acasă;

e) copiilor nu li s-a pus la dispoziţie apă potabilă care să corespundă normelor 
sanitaro-epidemiologice.

în apelul telefonic s-a mai invocat şi problema legată de deplasarea copiilor acasă 
după serviciu. Angajatorul nu a asigurat transportarea copiilor după finalizarea zilei de 
muncă, ora 20.00, când nu mai circula transportul public. în aceste condiţii copiii erau 
nevoiţi să se deplaseze cu transport de ocazie, fără nici un fel de garanţii de securitate şi 
protecţie. Copii au mai mărturisit că frecvent erau sancţionaţi fără să li se aducă la
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cunoştinţă acest fapt. De asemenea, nu se ţinea evidenţa strictă a zilelor şi orelor lucrate, 
motiv din care erau diminuate volumul de muncă şi contribuţia pentru munca depusă.

în cadrul vizitei la faţa locului, administratorul agentului economic a limitat în mod 
abuziv şi contrar legislaţiei în vigoare (Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 art. 11, lit. i) şi art. 
320 Cod Contravenţional) accesul angajaţilor Oficiului Avocatului Poporului pe teritoriul 
unităţii economice administrate. La acel moment a existat bănuiala rezonabilă că 
restricţiile de acces au fost determinate de încercarea de a ascunde abaterile de la normele 
legale privind angajarea copiilor în câmpul muncii. A doua zi angajaţii Oficiului 
Avocatului Poporului au avut acces pe teritoriul întreprinderii, dar deja nu au mai putut 
verifica veridicitatea informaţiilor.

O parte dintre copii la momentul monitorizării la locul de muncă au confirmat toate 
faptele invocate în apelul telefonic la Linia Verde a Ombudsmanului. Eu au spus că au 
fost preîntâmpinaţi să nu vorbească cu reprezentanţii Avocatului Poporului şi că 
umbrelele, scaunele au apărut după vizita funcţionarilor de la Oficiului Avocatului 
Poporului, tot atunci le-au fost create condiţii pentru păstrarea alimentelor şi repartizat 
spaţiu pentru alimentare.

Totodată, în cadrul vizitei s-a stabilit şi lipsa de instruiri speciale pentru funcţia de 
salvamar. In fişele de post ale copiilor angajaţi, prezentate de către administrator, 
rubricile destinate instruirilor angajaţilor erau îndeplinite (program cu privire la instruirea 
introductiv-generală în domeniul securităţii în muncă; instruirea în acordarea ajutorului 
medical accidentatului etc). în realitate copiii nu au beneficiat de asemenea instruiri şi nu 
au putut prezenta acţiunile concrete care urmează a fi respectate în momentul acordării 
primului ajutor medical sau cum urmează să folosească în siguranţă echipamentele din 
dotarea parcului acvatic. Lipsa de instruire şi informare a copilului angajat este în 
contradicţie cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, care 
stipulează că informaţia pusă la dispoziţia copilului urmează a fi prezentată într-o 
manieră cât mai prietenoasă copilului astfel încât acesta să o poată înţelege şi să o 
poată utiliza în situaţiile de necesitate.

Evaluând situaţia în urma vizitelor de monitorizare la faţa locului şi după analiza 
documentelor solicitate, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului remarcă un şir de 
abateri de la standardele internaţionale şi naţionale în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului.

Copiii reprezintă un grup specific şi vulnerabil care urmează să beneficieze de o 
protecţie speciala aşa cum prevăd standardele internaţionale din domeniul muncii şi din 
domeniul protecţiei copilului. Mai mult, conform prevederilor din domeniul dreptului 
muncii, angajatul se consideră persoana vulnerabilă în faţa angajatorului, astfel 
obligaţiunea probării faptelor survine pe seama angajatorului. în urma celor indicate, 
Ombudsmanul notează că obligativitatea probării faptelor survine administratorului 
parcului acvatic şi nicidecum nu poate fi pusă pe seama copiilor angajaţi.
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Avocatul Poporului pentru drepturile copilului îşi exprimă îngrijorarea şi în legătură 
cu răspunsurile formale ale autorităţilor de linie survenite în adresa Oficiului la 
solicitările de intervenţie după cum urmează:

• Drept răspuns la scrisoarea nr. 12-9/56 din 12 iunie 2019 cu solicitarea de a efectua un 
control inopinat la agentul economic vizat, Inspectoratul de Stat al Muncii ne-a expediat 
mesajul nr. 863 din 3 iulie 2019 cu privire la declinul de competenţă în baza art. 231 
din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 şi 
imposibilitatea efectuării controalelor inopinate în baza art. 14 şi 19 din Legea nr. 
131-XIX din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 
întreprinzător.

• O altă instituţie publică - Agenţia Naţională pentru Sănătatea Publică ne-a răspuns la 
scrisoarea nr. 06-3/21, din 22 iulie 2019 privind solicitarea concursului prin mesajul (nr. 
01-20/1-3434 din 31 iulie 2019) despre readresarea petiţiei către Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Peţii. Ulterior de la APCSP nu a 
parvenit nici un răspuns.

• Şi o altă instituţie publică ne-a readresat solicitarea, fără a da curs demersului nostru de 
verificare a semnalelor de achitare a salariului real în plic şi de exploatare economică a 
copiilor. Serviciul Fiscal de Stat, în răspunsul nr. 26-10/3-06-10742 din 13 august 
2019, ne-a informat despre readresarea solicitării către Inspectoratul de Stat al 
Muncii.

• După un demers repetat, Inspectoratul de Stat al Muncii ne-a informat despre întocmirea 
procesului verbal de remediere a încălcărilor depistate timp de 10 zile. Acest răspuns 
nu a fost unul credibil pentru că nu au fost exemplificate abaterile, dar şi pentru că prin 
controale care nu sunt inopinate nu se poate stabili obiectiv situaţia critică.

Urmare a stării de lucruri atestate şi răspunsurilor primite de la autorităţile competente, Avocatul 
Poporului pentru drepturile copilului a reexaminat normele legale naţionale relevante cazului 
pentru stabilirea corespunderii acestora standardelor internaţionale, în speţă:

• Constituţia Republicii Moldova -  art. 43, alin. (2) „Salariaţii au dreptul la protecţia 
muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al 
femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămânal, 
concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii 
specifice”;

• Codul Muncii -  Cap. III „Munca persoanelor în vârstă de până la 18 ani”, art. 253-257;
• Legea nr. 140 din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii -  art. 4, alin. (1), 

lit. a), c) şi f) alin. (2), lit. b), art. 8 alin. (1), lit. a) „în exerciţiul funcţiunii, inspectorul de 
muncă abilitat cu efectuarea controlului de stat în domeniul raporturilor de muncă, la 
prezentarea legitimaţiei de serviciu, este în drept să pătrundă liber, Ia orice oră din zi 
sau din noapte, fără informarea prealabilă a angajatorului, în locurile de muncă, în 
încăperile de serviciu şi de producţie” şi art. Î l2, alin. (2) „Controlul inopinat poate fi 
efectuat şi din iniţiativa inspectorului de muncă, fără dispoziţia de control, urmând
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ca inspectorul să informeze imediat despre aceasta una dintre persoanele menţionate la 
alin.(l)”;

• Legea nr. 186 din 10 iulie 2008 securităţii şi sănătăţii în muncă -  art. 231, alin. (2) 
„Coordonarea la nivel naţional şi monitorizarea controlului de stat al respectării 
legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă efectuat de către inspectorii de 
muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei 
ocupaţionale sânt exercitate de Inspectoratul de Stat al Muncii”;

• Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător 
-  art. 1, alin. (6) „Pentru controlul efectuat în baza Legii nr. 50 din 28 martie 2013 cu 
privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana 
pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi bunăstare a 
animalelor, precum şi pentru controlul privind respectarea legislaţiei cu privire la 
siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă, nu se aplică prevederile art. 18 alin. (1) 
din prezenta lege”,

Standardele internaţionale din domeniul protecţiei drepturilor copilului pe segmentul dreptului la 
muncă a copilului:

• Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului (în vigoare pentru Republica Moldova 
din 25 februarie 1993), art. 3 şi art. 32 -  „In toate acţiunile ce îi privesc pe copii, fie că 
sunt luate de instituţii publice sau private de protecţie socială, de către tribunale, 
autorităţi administrative sau organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie 
să fie luate în considerare cu prioritate. Statul are obligaţia de a proteja copii de angajarea 
într-o muncă ce constituie un pericol pentru sănătatea educaţia sau dezvoltarea lor, de a 
stabili vârste minime de angajare şi de a reglementa condiţiile de angajare”;

• Convenţia nr. 138 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind vârsta minimă de 
încadrare în muncă (în vigoare pentru Republica Moldova din 21 septembrie 1999), care 
stipulează vârsta minimă de încadrare a copiilor în câmpul muncii;

• Convenţia nr. 182 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind interzicerea celor mai 
grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor, care la art. 
3, lit. d) prevede că „în sensul prezentei convenţii, expresia cele mai grave forme ale 
muncii copiilor include: muncile care, prin natura lor sau prin condiţiile în care se 
exercită, sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii copilului”. 
Astfel, dispunerea atragerii copiilor la muncă în perioada caniculară (temperatură 
de peste 30°C), fără oferirea unui adăpost de la razele directe ale soarelui, fără a 
avea condiţii de păstrare a hranei peste zi, neasigurarea cu apă potabilă şi fără 
instruirea corespunzătoare a angajaţilor (salvamari) cu privire la tehnicile de 
securitate a vieţii şi acordare a primului ajutor medical beneficierilor parcului 
acvatic, asigurarea măsurilor de securitate a vieţii şi integrităţii angajaţilor minori 
în timpul zilei de muncă (inclusiv drumul la domiciului) reprezintă, în opinia 
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, o formă gravă a muncii copilului.
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Ombudsmanul Copilului consemnează că legislaţia naţională corespunde în mare 
parte standardelor internaţionale de protecţie a drepturilor copilului pe segmentul 
asigurării dreptului copilului la muncă. Totodată, este imperativ de a menţiona că 
autorităţile de linie îşi îndeplinesc formal atribuţiile de monitorizare a respectării 
standardelor internaţionale şi naţionale din domeniul protecţiei drepturilor copilului la 
muncă, argumentând mereu cu imperfecţiunea legislaţiei.

Subsecvent, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului conchide că, sistemul de 
protecţie a drepturilor copilului la muncă ca subiect al raportului de muncă, este ineficient 
şi inoperant, în mod practic se atestă lipsa unui mecanism statal de supraveghere şi 
control, de monitorizare a respectării legislaţiei din domeniul muncii, asigurării 
securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea, sistemul nu asigură protecţie copilului şi 
în alte condiţii enumerate în art. 32 al Convenţiei ONU pentru drepturile copilului.

în scopul examinării de urgenţă a vicisitudinilor identificate în procesul de 
monitorizare a respectării drepturilor copilului la muncă, Ombudsmanul Copilului, în 
calitatea sa de membru al Consiliului Naţional pentru Drepturile Copilului (CNPDC), la 
data de 12.08.2019 a expediat un demers pe numele Prim-ministrului, Preşedinte al 
Consiliului, Maia Sandu, prin care a solicitat organizarea unei şedinţe extraordinare a 
CNDPC, dar care nu a fost organizată. La data de 03.12.2020 în adresa Dumneavoastră 
a fost expediat un nou demers prin care s-a solicitat includerea subiectului în ordinea de 
zi a şedinţei Consiliului Naţional pentru Drepturile Copilului din 4 februarie curent. Prin 
răspunsul Cancelariei de Stat suntem informaţi că în ordinea de zi a şedinţei din 
4.02.2020 au fost incluse doar subiectele prevăzute în Planul de activitate al Consiliului, 
aprobat pentru perioada 2018-2019, dar având în vedere importanţa subiectului, el va fi 
inclus în Planul de activitate al Consiliului pentru anul 2020.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului apreciază faptul că au fost reluate 
şedinţele Consiliului Naţional pentru Drepturile Copului, în format complet, cât şi 
includerea subiectului în discuţii la şedinţa Grupului tehnic din 29 noiembrie 2019.

Concomitent, reconfirmând importanţa subiectului privind asigurarea respectării 
dreptului copilului la muncă, a propus acest subiect pentru planul de activitate al CNPDC 
2020.

în contextul circumstanţelor expuse supra, în scopul asigurării respectării interesului 
superior al copilului şi având în vedere necesitatea soluţionării dificultăţilor invocate în 
cel mai scurt timp posibil, până la începerea vacanţei de vară când creşte numărul de 
copii de angajaţi,

SOLICIT:

1) Dispunerea demarării unui proces amplu de revizuire a legislaţiei în domeniul muncii 
copilului în corespundere cu principiul respectării interesului superior al copilului şi
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standardelor prevăzute de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi alte acte 
internaţionale relevante.

2) Instituirea unui mecanism eficient de colaborare intersectorială a autorităţilor publice în 
vederea asigurării respectării dreptului la muncă a angajaţilor, inclusiv copii.

3) Consolidarea statutului şi competenţelor Inspectoratului de Stat al Muncii conform 
standardelor internaţionale de monitorizare a legislaţiei muncii, inclusiv munca 
copiilor.

4) Dezvoltarea programelor de pregătire profesională a angajaţilor din instituţiile de control 
şi supraveghere în domeniul muncii axat pe specificul asigurării respectării dreptului la 
muncă a copilului.

5) încurajarea, acordarea facilităţilor de orice natură agenţilor economici pentru crearea 
locurilor de muncă pentru copii şi informarea acestora privind normele şi standardele din 
domeniul muncii copilului.

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) al Legii Republicii Moldova cu privire 
la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), despre acţiunile întreprinse urmează să ne 
informaţi timp de 30 zile din momentul recepţionării.

Cu respect,
Maia BĂNĂRESCU, 

Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidenţă nr. 0001694-001 
înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www. registru, datepersonale. md. 
Prelucrarea ulterioară a acestor date poate f i  efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 
08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Ex: Dumitru Darea
Tel: 022 23 48 00
dumitru.darea@ombudsman.mcl

Oficiul Avocatului Poporului, str. Sfatul Ţării, nr. 16, MD- 2012, mun. Chişinău, Republica Moldova
+373 22 234 800, +373 22 225 442, ombudsman@ombudsman.md, www.ombudsman.md

mailto:dumitru.darea@ombudsman.mcl
mailto:ombudsman@ombudsman.md
http://www.ombudsman.md



