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Prezentul Ghid a apărut în cadrul  
proiectului „Schimbînd atitudini faţă 
de munca copiilor”, realizat de Centrul 
Naţional de Studii şi Informare pentru 
Problemele Femeii „Parteneriat pentru 
Dezvoltare” cu sprijinul financiar al 
Kerkinactie/Global Ministries din Olanda.  

Proiectul are scopul de a contribui la 
modificarea atitudinii tuturor actorilor 
comunităţii în ce priveşte semnificaţia 
copilăriei şi rolul pe care activităţile de 
muncă le au în viaţa copilului. Copilăria 
este o construcţie socială care, în 
aceeaşi măsură, presupune un fenomen 
biologic de maturizare. Perceperea 
odraslei ca o forţă de muncă ieftină şi 
uşor de manipulat sau ca un membru 
al familiei care trebuie să participe 
la întreţinerea acesteia sporeşte 
riscul implicării excesive a copiilor 
în sarcini de muncă. Implementarea 
proiectului va contribui la schimbarea 
de mentalităţi în ce priveşte antrenarea 
minorilor în munci ce dăunează 
sănătăţii şi dezvoltării lor, la diminuarea 
implicării copiilor în muncă de la vîrste 
foarte mici, precum şi în cele mai grave 
forme de muncă a copilului.

Proiectul respectiv este o continuare a 
altui proiect implementat de Centrul 
Naţional de Studii şi Informare pentru 
Problemele Femeilor „Parteneriat pentru 
Dezvoltare”, care a constat în realizarea 
unui studiu-pilot privind munca copiilor 
în mediul rural1, efectuat în şase localităţi 
din raionul Căuşeni. Cercetarea a avut 
drept scop identificarea practicilor 
privind munca copilului în mediul rural 
şi determinarea gradului de cunoştinţe, 
a atitudinilor şi percepţiei problemei de 
către populaţia adultă şi copii. Studiul a 
demonstrat, că lucrul copiilor este utilizat 

Cuvînt înainte

pe larg atît în gospodăria casnică, cît şi în 
afara ei. Majoritatea părinţilor se bazează 
pe ajutorul copiilor în munca domestică. 
Această situaţie este caracteristică, 
practic, pentru toate familiile din mediul 
rural, indiferent de nivelul asigurării 
materiale şi de amplasarea geografică a 
satului. 

Reieşind din rezultatele studiului sus-
menţionat, mesajul acestui Ghid este 
unul simplu, dar foarte important: în 
Republica Moldova există fenomenul 
exploatării prin muncă a copiilor, 
constituind o problemă de atitudini şi 
valori a societăţii. Înţelegerea cauzelor 
şi consecinţelor acestui flagel social 
şi combaterea lui necesită o abordare 
integrată, ceea ce înseamnă implicarea 
activă a tuturor şi a fiecărui membru al 
comunităţii. 

Ghidul urmăreşte scopul de a clarifica 
cîteva întrebări simple: Ce este 
exploatarea prin muncă a copiilor? De ce 
este nevoie de schimbarea de atitudini 
faţă de acest fenomen social negativ?  
şi Cum se poate face aceasta?

La alcătuirea Ghidului a muncit o 
echipă de profesionişti, cunoscători 
ai problemei. Le mulţumim tuturor 
acelor care ne-au susţinut şi datorită 
cărora a fost posibilă apariţia acestei 
lucrări, precum şi realizarea integrală a 
proiectului. 

Lucrarea este adresată în special 
lucrătorilor din administraţia publică 
locală, instituţiile preocupate de 
problemele copiilor şi tinerilor, ONG-
uri, părinţilor şi tuturor persoanelor 
interesate de combaterea fenomenului 
exploatării prin muncă a copiilor.

1 La acest studiu vom mai face referiri pe parcursul lucrării, folosind sintagma Studiul-pilot “Munca copiilor în mediul rural“ .
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O profitabilă piaţă a muncii în care sînt exploataţi copiii se dezvoltă pe nevăzute, în 
primul rînd pentru că legile în vigoare nu sînt puse în practică. Consecinţele directe: 
toţi aceşti copii vor deveni adulţi fără studii şi calificare profesională, confruntîndu-
se în viitor cu mari dificultăţi. Un copil nu poate aştepta... Să transformăm grija 
pentru el în prioritate! 

De ce ne preocupă fenomenul muncii copiilor?

... Legume şi fructe gustoase din piaţă, carne proaspătă de porc sau de vită, ouă, lapte şi 
brînză de casă – v-ar mai face la fel de multă poftă aceste produse dacă aţi şti că ele sînt 
rezultatul supraeforturilor unor copii lipsiţi de copilărie, impuşi de părinţi să muncească 
încă de la cele mai fragede vîrste? De la cinci, şase sau şapte ani ei încep să participe 
la bunul mers al gospodăriei sau ajutîndu-şi părinţii la muncile agricole, uneori chiar 
înlocuindu-i. Din păcate, foarte mulţi copii din satele şi oraşele noastre sînt implicaţi în 
muncă în detrimentul şcolii, al sănătăţii şi al dezvoltării lor normale. Majoritatea dintre 
ei muncesc din greu împotriva propriei lor voinţe, fiind lipsiţi de apărare şi compasiune, 
crescînd fără educaţie şcolară suficientă şi fără să se califice într-o meserie anume. La 
vîrsta la care ar trebui să se implice în viaţa comunităţii, ei vor fi lipsiţi de alternative şi ar 
putea deveni o problemă socială, consecinţele căreia le va resimţi întreaga comunitate. 
Prin urmare, necesitatea definirii, estimării şi eradicării acestui flagel social devine tot 
mai evidentă şi pentru Republica Moldova.

INTRODUCERE
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Ce este munca copilului?
Copil este considerată orice persoană cu vîrsta sub 18 ani1. 

Conform datelor recensămîntului din 5-12 octombrie 2004, ponderea persoanelor sub vîrsta 
de 15 ani în numărul total al populaţiei stabile a Republicii Moldova (cu excepţia raioanelor de 
Est şi mun. Bender) constituie 21% sau 709894 persoane. 

Notă: Datele statistice cuprinse în prezentul capitol se referă la copiii mai tineri de 15 ani, 
vîrsta la care, în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională, încetează şcolarizarea 
obligatorie2. La atingerea vîrstei de 16 (15) ani, dar nici într-un caz nu mai devreme de finalizarea 
învăţămîntului obligatoriu, orice  persoană cu capacitate de exerciţiu are dreptul să încheie  
contracte de muncă. 

Noile estimări şi tendinţe globale privind fenomenul muncii copiilor sînt abordate prin 
prisma a trei concepte: copiii economic activi, munca copiilor, muncă dăunătoare sănătăţii şi 
dezvoltării copilului.3

Munca este o activitate economică. 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ este definită ca producerea de bunuri şi servicii destinate pieţei, 
inclusiv cîteva cu destinaţie privată (activităţi de construcţie a locuinţei proprii, munci de 
stocare şi de prelucrare a produselor agricole din gospodăria personală etc.)4. 

CAPITOLUL I

ÎNŢELEGÎND EXPLOATAREA  
PRIN MUNCĂ A COPILULUI

1 Legea Republicii  Moldova cu privire la drepturile copilului, 1994.
2  Convenţia OIM nr. 138, ratificată de R.M. la 15 iulie 1999 prin Hotărîrea Parlamentului R.M. nr. 519-XIV.
3  The end of child labour: Within reach. – Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental    
Principles and Rights at Work. International Labour Conference, 95th Session 2006, Report I (B).
4  ILO-IPEC, 2004.

Ponderea copiilor in populatia Republicii Moldova

Copii (sub 15 ani)

Adulti
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În sensul celor expuse mai sus, copiii economic activi (copii care muncesc în cadrul unor 
activităţi economice) este un concept larg, care cuprinde majoritatea activităţilor productive, 
efectuate de către copii în sectorul formal sau informal, pentru profi t sau nu, plătite sau 
neplătite, permanente sau ocazionale, legale sau ilegale, cu program complet sau redus 
de muncă. Aceste activităţi exclud muncile nesemnifi cative (ajutorul la munca casnică, 
dereticarea etc.), dar şi munca efectuată ca parte a procesului educaţional (temele pe acasă, 
activităţile în cadrul lecţiilor de educaţie tehnologică, practica de producţie ş. a.). 

Copiii care desfăşoară activităţi economice neremunerate în cadrul unei fi rme sau 
întreprinderi, conduse de către o rudă cu care locuiesc în cadrul aceleiaşi gospodării, la fel ca şi 
cei care lucrează menajeri sau servitori domestici pentru o altă gospodărie, sînt consideraţi ca 
fi ind implicaţi într-o activitate economică.6 

Activitatea economică este singurul standard acceptat la nivel internaţional în funcţie de care 
se măsoară munca. Din cauza absenţei oricăror instrumente de evaluare a muncii specifi ce 
copiilor, noţiunea „activitate economică ” este deseori utilizată ca echivalent al „muncii 
copiilor”. Dar nu toate muncile desfăşurate de copii sînt considerate ca exploatare. Există o 
demarcaţie între formele acceptabile ale muncii copiilor (care pot fi  admise ca fi ind pozitive şi 
necesită a fi  încurajate) şi formele de exploatare a copiilor prin muncă (activităţi periculoase şi 
cele mai grave forme ale muncii copiilor, care trebuie eliminate). 

”Munca copilului” reprezintă un concept mai restrîns decît „copil economic activ”. Astfel, 
noţiunea „munca copiilor”, utilizată în cadrul estimărilor globale, este bazată pe Convenţia OIM 
nr. 138, care determină  standardele internaţionale cu privire la stabilirea vîrstei minime permise 
pentru angajare sau muncă şi include cea mai comprehensivă şi cea mai de autoritate defi niţie: 
„Munca copiilor este orice fel de muncă, care prin natura sau prin condiţiile în care se exercită, este 
susceptibilă de a dăuna sănătăţii, securităţii sau moralităţii adolescenţilor”7. Munca copiilor se 
defi neşte prin criterii de vîrstă, durată a muncii şi tipul de activitate economică prestată.

Legislaţia naţională prevede că „exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna 
sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sînt interzise”8.

Munca copiilor implică unul sau mai multe din următoarele elemente:

 munci casnice (meticuloase, în condiţii de izolare);

 ajutor excesiv părinţilor în agricultură;

Copil economic activ este orice persoană cu vîrsta cuprinsă între 5-18 ani, 
care lucrează în cursul celor 7 zile ale săptămînii, de luni pînă duminică 
inclusiv, în mod regulat sau ocazional, desfăşurînd o activitate economică 
producătoare de bunuri şi servicii, fi e doar numai o oră, dar considerată 
ca perioadă de referinţă, în scopul obţinerii unor venituri în bani sau în 
natură sau a altor benefi cii (hrană, haine etc.). Pentru ca munca efectuată 
de copii să fi e considerată activitate economică, este sufi cient ca minorul 
să lucreze cel puţin o oră în oricare din cele şapte zile, care sînt considerate 
ca perioadă de referinţă. Astfel, noţiunea de „copil economic activ” este o 
noţiune statistică şi nu una juridică5. 

5 The end of child labour: Within reach. Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental    
Principles and Rights at Work. International Labour Conference, 95th Session 2006, Report I (B).
6 Bune practici: integrarea dimensiunii de gen în acţiunile de combatere a exploatării muncii copiilor, BIM/PIEMC, 2003.
7 Convenţia OIM nr. 138, ratifi cată de R.M. la 15 iulie 1999 prin Hotărîrea Parlamentului R.M. nr. 519-XIV.
8 Art. 50 din Constituţia Republicii Moldova, 1994.
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 activităţi economice contra unor plăţi, achitate în bani, produse şi mărfuri sau în contul 
unor datorii ale adulţilor; 

 munci prestate de copii sub vîrsta minimă de angajare9 (16 ani sau 15 ani – cu 
permisiunea părinţilor sau a tutorelui)10;

 condiţii de muncă periculoase, care pot avea consecinţe imediate sau pe termen lung 
asupra sănătăţii sau vieţii copilului;

 durata excesivă a zilei/săptămînii de lucru, care depăşeşte numărul maximal de ore de 
muncă, admis de lege (24 de ore pe săptămînă pentru salariaţii în vîrstă de la 15 la 16 ani 
şi 35 de ore pentru cei cu vîrsta de la 16 la 18 ani); 

 folosirea copiilor pentru activităţi ilegale (cerşetorie, trafi c de droguri, prostituţie/
pornografi e infantilă etc.);

 antrenarea copiilor în confl icte armate;

 lipsa accesului la educaţie şi/sau frecventarea redusă a şcolii;

 tratamentul abuziv al angajatorului şi utilizarea metodelor de constrîngere.

Studiu de caz: Alexandru, un băiat de 15 ani, dintr-un sat din zona de centru a republicii, 
este cioban de la vîrsta de 8 ani. La început lucra cu tatăl său, cînd acesta era în viaţă... Acum, 
de dimineaţă pînă seara, are grijă singur de cele 
180 de oi ale gospodarilor din sat. Astfel cîştigă 
bani pentru a supravieţui şi a o ajuta pe mama 
şi cele două surori mai mici. Practic nu are timp 
pentru odihnă. L-am întîlnit pe deal, la vreo 2 
kilometri distanţă de sat.  “Cît am fost la şcoală 
mi-a plăcut munca. Acum, cînd lucrez, aşi vrea la 
şcoală”, oftează băiatul. A început să urască oile 
şi ciobănitul, dar fără o specialitate nu are unde şi 
cum să-şi găsească un alt loc de muncă. A ieşit din 
şcoală doar cu şapte clase. Zile în şir se afl ă de unul 
singur pe deal, departe de casă, de prieteni, fără a 
comunica cu cineva. Băiatul este sigur, că „un ţăran 
trebuie să lucreze de mic ca să-şi cîstige pîinea!”, 
împărtăşind, astfel, părerea mamei lui...  

Pentru a înţelege natura muncilor în care sînt antrenaţi copiii – care sînt permise şi acceptabile 
şi care sînt dăunătoare şi periculoase, comunitatea internaţională a stabilit următoarele criterii 
de evaluare a lor11:

A. MUNCI UŞOARE, considerate acceptabile, care îi responsabilizează pe copii şi îi pregătesc 
pentru viaţa de adult, cu condiţia că muncile respective:

 nu sînt în măsură să prejudicieze sănătatea sau dezvoltarea copilului; 

 nu contribuie la diminuarea frecvenţei şcolare, nu reduc participarea la programele de 
orientare şi formare profesională şi nici posibilitatea de a benefi cia de instruirea obţinută;

9 Nu poate fi  mai mică de 15 ani, vîrsta la care fi nalizează procesul de învăţămînt obligatoriu. 
10 Codul muncii al Republicii Moldova, 2003. 
11 Convenţia OIM nr. 138 , ratifi cată de R.M. la 15 iulie 1999 prin Hotărîrea Parlamentului R.M. nr. 519-XIV.
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 durează cumulativ mai puţin de 14 ore pe săptămînă (recomandabil 2 ore pe zi); 

 nu sînt dăunătoare în general. 

Vîrsta de la care un copil poate începe activităţi economice uşoare (de ex., implicarea, 
în afara orelor de studii şi în timpul vacanţei, în afacerea familiei sau în alte munci 
pentru a-l învăţa să lucreze şi să administreze banii cîştigaţi), conform legislaţiei 
internaţionale, este de 12 ani. 

În toată lumea participarea copiilor la unele activităţi uşoare se consideră ca ceva 
fi resc, pozitiv, dacă aceste munci sînt pe puterile copilului, nu durează prea multe ore, 
nu presupun prea multe responsabilităţi, nu sînt stresante din punct de vedere fi zic 
şi psihologic, în schimb le cultivă diferite abilităţi şi un anumit simţ al răspunderii, se 
îmbină armonios cu alte activităţi specifi ce vîrstei copiilor: mersul la grădiniţă sau la 
şcoală, somnul, jocul, pregătirea lecţiilor etc. 

B. MUNCI PERICULOASE ŞI DĂUNĂTOARE care, prin natura sau formele lor, au 
produs şi produc efecte negative asupra siguranţei, sănătăţii (fi zice sau mentale) şi 
dezvoltării morale a copilului. Daunele pot, de asemenea, deriva din povara excesivă 
de muncă, din intensitatea ori durata în timp. Acestea pot transforma chiar şi o muncă 
uşoară şi nesemnifi cativă în una dăunătoare. 

C. CELE MAI GRAVE FORME ALE MUNCII COPILULUI12,  sînt considerate:

 toate formele de sclavie sau alte practici similare sclaviei, precum vînzarea şi 
comerţul cu copii, servitutea pentru datorii sau munca de servitor, precum  şi 
munca forţată sau obligatorie, inclusiv recrutarea forţată sau obligatorie a copiilor în 
vederea utilizării lor în confl icte armate;

 utilizarea, recrutarea sau oferirea copiilor în scopul prostituării, producerii 
materialelor pornografi ce sau pentru spectacole pornografi ce.

 utilizarea, recrutarea sau oferirea copiilor în scopul unor activităţi ilicite, în special 
pentru producerea şi trafi cul de stupefi ante, aşa cum le defi nesc convenţiile 
internaţionale pertinente;

 muncile, care, prin natura lor sau prin condiţiile în care acestea sînt exercitate, pot 
dăuna sănătăţii, siguranţei sau vieţii copilului. 

În ultimii ani a luat amploare fenomenul trafi cului de fi inţe umane, defi nit de 
legislaţia naţională13 ca recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea  sau primirea 
de persoane, prin ameninţare cu forţa sau prin folosirea forţei ori a unor alte mijloace 
de constrîngere, prin răpire, fraudă,  înşelăciune, abuz de putere sau de situaţie de 
vulnerabilitate ori prin darea sau primirea de bani ori de benefi cii de orice gen pentru a 
obţine consimţămîntul unei persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane, 
în scopul exploatării acesteia. 

Trafi cul de copii, de asemenea, constă în recrutarea, transportarea, transferul şi 
adăpostirea unui copil în scop de exploatare, chiar dacă aceste acţiuni nu se realizează 
cu aplicarea vreunuia din  mijloacele specifi cate în alineatul de mai sus.

12  Convenţia OIM nr. 182, ratifi cată de R.M. la 14 februarie 2002 prin Legea nr. 49-XVI.
13  Legea Republicii Moldova privind prevenirea şi combaterea trafi cului de fi inţe umane, nr.241-XVI din 20.10.2005
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ACTIVITATEA CASNICĂ A COPILULUI – MIJLOC DE EDUCAŢIE SAU DE EXPLOATARE?

După cum a fost menţionat anterior, nu toate activităţile de muncă desfăşurate de copii 
pot fi considerate exploatative. Există multe tipuri de lucrări, care le dezvoltă independenţa 
şi diverse abilităţi, le cultivă valori şi deprinderi utile pentru viaţa de adult, le ajută să se 
maturizeze. Copiii urmează să fie învăţaţi să-şi ajute părinţii, fiind implicaţi în unele munci 
casnice uşoare, în scopuri educative, încă de la cea mai fragedă vîrstă. 

Mulţi dintre ei, însă, sînt impuşi de către părinţi să lucreze în exces, peste puterile lor, atît în 
cadrul propriei gospodării, cît şi în afara ei, ceea ce nici pe departe nu are un efect pozitiv 
asupra vieţii şi sănătăţii. În multe familii, în special din mediul rural, se consideră că şi copilul 
trebuie să-şi aducă contribuţia la bunăstarea familiei. Ca urmare, aceştia sînt implicaţi, de la 
vîrste foarte mici, în diverse munci agricole, în activităţi de îngrijire a animalelor domestice 
etc. În cele mai multe cazuri copiii muncesc ziua întreagă, avînd extrem de puţin timp pentru 
odihnă sau pentru a lucra asupra lor – a citi, a face sport, a-şi dezvolta creativitatea, cît şi 
pentru activităţi educative. În special fetelor li se impune să preia responsabilităţi dificile în 
gospodărie, cum ar fi: gătitul, coptul pîinii, spălatul, curăţenia şi îngrijirea fraţilor şi surorilor 
mai mici. În general, astfel de activităţi sînt acceptate, dacă se respectă simţul măsurii. Dar 
în situaţiile cînd se abuzează,  copilul nu are dreptul de a decide şi posibilitatea de a alege 
între muncă şi educaţie. Prin urmare, lucrul domestic excesiv reprezintă o formă invizibilă de 
exploatare prin muncă a copiilor. 

Care este situaţia privind munca copiilor în 
Republica Moldova? 
Există în ţara noastră fenomenul muncii copiilor? 

În Republica Moldova 64% din numărul celor săraci constituie populaţia rurală.14 Venitul în 
bunuri al familiilor de la ţară este în formă de produse agricole, cultivate pe loturile de pămînt 
şi primite de către membrii familiei drept salarii.15 În aceste condiţii mulţi copii sînt siliţi să 
devină economic activi. 

Conform rezultatelor studiului sociologic „Situaţia copiilor din familiile defavorizate” 
(UNICEF, 2003), 23,7% părinţi din familii considerate ca fiind sărace au confirmat implicarea 
copiilor minori în diverse activităţi economice.

Datele Studiului-pilot „Munca copiilor în mediul rural” , efectuat de Centrul Naţional de 
Studii şi Informare pentru Problemele Femeii în şase localităţi din raionul Căuşeni în anul 2004, 
demonstrează că munca copiilor este utilizată pe larg atît în gospodăria casnică, cît şi în afara ei. 
Astfel, s-a stabilit că o bună parte din copii lucrează pînă la 4 ore pe zi, iar circa o treime din ei 
– mai mult de 4 ore pe zi, unii dintre aceştia avînd vîrsta sub 13 ani. În timpul sezoanelor agricole 
şi al vacanţelor copiii lucrează ziua întreagă.

Investigaţia confirmă faptul că majoritatea copiilor sînt ocupaţi în gospodăria domestică şi 
ajută părinţilor la prelucrarea pămîntului ce le aparţine. În unele cazuri aceasta reprezintă un 
lucru firesc, însă multe aspecte ale muncii copilului, precum sînt durata îndelungată, activităţi 
care implică expunerea la noxe sau la utilaj periculos, care solicită supradozare de efort sau 
care se efectuează în transporturi şi vehicule în funcţiune pot constitui un abuz fizic  
şi psihologic pentru copii.
14  Interim Poverty Reduction Strategy Paper, April 21, 2002.
15  ONU în Moldova. Evaluarea Comună de Ţară, decembrie, 2000



14 / GHID PRACTIC SCHIMBÎND ATITUDINI FAŢĂ DE MUNCA COPIILOR

Se observă o divizare distinctă a activităţilor de muncă după sex. Muncile casnice sînt 
rezervate fetelor, iar cele din curte – băieţilor, dar nu în exclusivitate. În schimb, muncile 
în cîmp sînt realizate în mod aproape egal, atît de fete, cît şi de băieţi.

În acelaşi timp, conform unui studiu efectuat în anul 2004 de Centrul Naţional 
Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă al Republicii Moldova, se estimează că numai 
2% din numărul copiilor cu vîrste cuprinse între 5 şi 14 ani sînt angajaţi cu remunerare. 
Aproape 10 la sută participă în munca fără remunerare, efectuată pentru altcineva decît 
pentru membrii familiei.

71% din minori efectuează lucrul de menaj (gătitul, cumpărăturile, curăţenia, spălarea 
rufelor, aducerea apei, îngrijirea copiilor etc.)  timp de mai puţin de patru ore pe zi, în 
timp ce 15 la sută cheltuiesc mai mult de patru ore pe zi îndeplinind astfel de munci. 
Copiii din zonele rurale prezintă o probabilitate mult mai mare faţă de semenii lor 
din zonele urbane de a fi antrenaţi în lucrul de menaj mai mult de 4 ore pe zi (19% şi 
respectiv 8%) şi în activităţi agricole sau de îngrijire a animalelor (31% comparativ cu 
10%).

La etapa actuală, statutul socio-economic este strîns asociat cu proporţia copiilor care 
lucrează, crescînd în mod substanţial de la 20%, în cazul celor din familiile mai înstărite, 
pînă la 50% cînd e vorba de minori din familiile sărace. Antrenarea în munci de menaj 
mai mult de 4 ore pe zi este de patru ori mai frecventă în cazul copiilor din familiile 
nevoiaşe, în comparaţie cu cei din familiile cu venituri înalte. În activităţi agricole şi de 
îngrijire a animalelor sînt implicaţi fiecare al treilea descendent din familiile vulnerabile 
şi doar unul din douăzeci din familiile asigurate. 

Aşadar, rezultatele investigaţiilor menţionate mai sus ne oferă posibilitatea de a 
concluziona că fenomenul muncii copiilor în Republica Moldova este destul de 
răspîndit. Tot mai des, copiii sînt antrenaţi în munci grele, care le deteriorează sănătatea 
fizică şi morală. Ei lucrează în permanenţă, în condiţii grele sau chiar periculoase. 
Majoritatea victimelor fenomenului exploatării prin muncă a copiilor provin din familii 
sărace sau socialmente vulnerabile, ele fiind nevoite să abandoneze şcoala pentru 
„a-şi întreţine familia“. Această tendinţă atrage copiii intr-un cerc vicios de sărăcie şi 
dezavantaje, lipsindu-i de posibilitatea de a căpăta studii şi o pregătire profesională 
competitivă pe piaţa muncii, de a avea un viitor mai asigurat. În rezultat, cercul vicios al 
sărăciei se repetă din generaţie în generaţie.  

Studiu de caz: Dorina, o fetiţă care locuieşte într-un sat din raionul Căuşeni, nu are decît 
9 ani, dar pe umerii ei deja apasă responsabilităţi de om matur. Stă cu o nuia în mînă la 
poartă, semn de mare autoritate la anii ei, şi aşteaptă să vină părinţii. Aceştia au lăsat-
o singură acasă cu cei doi frăţiori mai mici şi cu un cîrd de bobocei, de care trebuie să 
aibă grijă. Ridică din umeri ca răspuns la întrebarea cînd se vor întoarce părinţii. Fratele 
mai mare de doar 11 ani, tata şi mama copiilor sînt plecaţi la prăşit cu ziua pe lotul unui 
gospodar din sat, la vreo 4-5 kilometri de casă. 
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Supravegherea fraţilor mai mici este considerată fi rească în tradiţia şi cultura noastră. Astfel 
de responsabilităţi aruncate pe umerii unui copil, la vîrste mici, lasă urme negative adînci 
în viaţa ulterioară a lui. “Fetiţele care au fost lăsate să aibă grijă de fraţii mai mici, pot deveni 
mame iresponsabile, lipsite de interes pentru copiii lor”, afi rmă psihologii. Din păcate, 
rezultatele acestei practici se manifestă şi prin faptul că în Republica Moldova accidentele sînt 
principalele cauze ale mortalităţii la copiii între 1 an şi 4 ani.

TIPURI DE MUNCĂ ÎN CARE SÎNT IMPLICAŢI COPIII

În mod obişnuit copiii sînt incluşi în următoarele forme de muncă:

 Munca în cadrul propriei gospodării, în condiţii de izolare socială: dereticarea în casă şi 
în curte, îngrijirea fraţilor şi surorilor mai mici, gătitul bucatelor, spălatul, lucrul în grădină, 
îngrijirea şi hrănirea animalelor domestice, curăţarea grajdului pentru vite şi a coteţului 
păsărilor, tăiatul lemnelor, căratul apei etc., astfel că aceste munci devin principala lor 
activitate.

 Munca în cadrul gospodăriei la străini: dădace pentru copii şi servitori domestici; 
deseori sînt impuşi să îndeplinească sarcini obositoare şi, uneori, înjositoare. În asemenea 
cazuri copiii lucrează multe ore în şir în contul datoriilor părinţilor ori contra unor sume de 
bani sau bunuri: produse alimentare, haine, alcool etc.

 Munca în agricultură: îngrijirea animalelor domestice, curăţarea grajdului, mulsul vacilor, 
ciobănitul, lucrul la stînă sau la ferma de păsări, munca în cîmp; copiii sînt expuşi multor 
pericole legate de utilizarea mijloacelor de transport, instrumentelor şi utilajelor agricole, 
pesticidelor şi altor substanţe chimice şi toxice. Astfel, ei se pot îmbolnăvi şi de la contactul 
cu animalele, de multe ori lucrează pe frig, ploaie sau arşiţă. 

 Munca în construcţii: ridicarea greutăţilor foarte mari, afl area la înălţime. Lucrările 
în acest domeniu sînt efectuate, de obicei, fără respectarea normelor de protecţie şi 
securitate a muncii.

 Munca în comerţ: hamal sau vînzarea mărfurilor şi produselor, de cele mai multe ori în 
stradă sau în încăperi neadecvate.

 Munca în industrie: confecţionarea obiectelor de artizanat, ţesutul covoarelor, 
confecţionarea hainelor, accesoriilor etc.

 Munca în stradă: cerşitul, trafi cul de droguri, practicarea prostituţiei infantile.

NATURA EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ A COPIILOR 

Natura exploatării prin muncă a copiilor variază în funcţie de tipurile de activităţi pe 
care le efectuează:

 Munci neplătite;

 Munci de la vîrste foarte mici;

 Munci grele şi periculoase (cu utilizarea instrumentelor ascuţite, cu electricitate, cu 
ridicarea greutăţilor, în condiţii nocive, la temperaturi înalte etc.);

 Munci cu o durată excesivă de timp; 
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 Munci în condiţii de izolare socială;

 Munci în contul unor datorii ale adulţilor;

 Munci stresante din punct de vedere fi zic şi psihologic (coptul pîinii, mulsul vacilor);

 Munci în condiţii de abuz şi violenţă (fi zică, psihologică, emoţională, economică);

 Munci care presupun prea multe responsabilităţi difi cile, care nu permit copiilor să 
participe la activităţile specifi ce vîrstei (să meargă la grădiniţă, la şcoală, 
să se odihnească, să se joace);

 Munci în condiţii de exploatare sexuală; 

 Cerşitul în stradă ş. a.

CONSECINŢE ALE FENOMENULUI EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ A COPIILOR

 Stare generală a sănătăţii proastă;

 Subdezvoltare fi zică/retardare mentală/boli psihice;

 Maladii cronice ale coloanei vertebrale, ale sistemului osos, cardiac şi respiratoriu;

 Abandon şcolar;

 Fuga de acasă;

 Intoxicaţii cu substanţe otrăvitoare, cu chimicale; 

 Schilodiri apărute în rezultatul unor accidente în timpul lucrului cu unelte şi utilaje 
periculoase sau cu mijloace de transport;

 Deces ca urmare a electrocutării;

 Lipsa de educaţie şcolară şi formare profesională califi cată;

 Lipsa de competitivitate şi şanse de angajare pe piaţa forţei de muncă;

 Dependenţa de tutun, alcool, droguri;

 Săvîrşirea infracţiunilor;

 Suicid etc.

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului16 stipulează în art. 32 că statele-parte la 
Convenţie recunosc dreptul copilului de a fi  protejat împotriva exploatării economice şi de 
a nu fi  constrîns la vreo muncă ce comportă riscuri sau este susceptibilă să-i compromită 
educaţia sau să-i dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale. 

De ce patronii preferă să angajeze la muncă copii? 
Cererea mare de forţă de muncă prestată de copii joacă un rol decisiv în creşterea proporţiilor 
fenomenului exploatării prin muncă a copiilor. Sărăcia şi atitudinile adulţilor faţă de acest 
fenomen îi obligă pe ultimii să lucreze, iar angajatorii profi tă. Mulţi patroni de la sate, în 
special deţinătorii de terenuri agricole şi ferme, obişnuiesc să angajeze copii, deoarece este 
mult mai avantajos şi au cu aceştia mai puţină bătaie de cap. Copiii sînt gata sau pot fi  uşor 

16  Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, adoptată în 1989 şi ratifi cată de R.M. în 1993. 
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impuşi să îndeplinească şi cele mai umilitoare munci pentru recompense foarte mici. 
Ei nu beau, nu fumează, nu creează  probleme – nu necesită acte (contract de muncă, 
asigurări sociale şi medicale obligatorii, carnet de muncă etc.). 

Copiii lucrează fără pauze, concedii şi înlesniri, consumă puţin (mîncare, cazare, haine). 
Munca lor este mai ieftină decît forţa de muncă califi cată sau a adulţilor, ei nu-şi cunosc 
şi nu-şi revendică drepturile, nu pot reclama abuzurile angajatorilor. 

Deşi guvernul recunoaşte17 faptul, că în perioada anilor 2001-2004  numărul cazurilor 
de implicare a copiilor în cele mai grave forme ale muncii a crescut considerabil, pînă în 
prezent nu au fost înregistrate careva repercusiuni majore asupra angajatorilor care au 
încălcat legislaţia naţională privind protecţia drepturilor copiilor.

Studiu de caz: Vasile D. îşi ţine gospodăria din munca prestată de copiii din sat care, 
de fapt, ar trebui să meargă la şcoală – aşa cum o fac odraslele lui. Dar reprezentanţii 
organelor abilitate cu protecţia drepturilor copilului sau de la primărie niciodată nu i-au 
imputat că încalcă legea. Explicaţia „gospodarului satului” este cît se poate de sugestivă: 
„Dacă nu vor face bătături în palme, copiii nu vor face bătături nici pe creier, aşa cum nu 
le-au făcut nici părinţii lor, care îmi datorează mulţi bani”. 

CE ATITUDINE AU COPIII FAŢĂ DE MUNCA LOR?

Mulţi copii, în special cei din mediul rural, încep să muncească de mici: participă la 
culesul fructelor şi legumelor, aduc apă, au grijă de animalele din curte – un efort prea 
difi cil pentru vîrsta lor. La 5 – 7 ani deja sînt trimişi cu vitele la păşune. „Dă la porc, du 
vaca la cireadă, taie lemne, adu apă, udă grădina, ai grijă de cei mai mici ...” – cu regret, 
cam la aceasta se reduce comunicarea cu copiii în multe familii din mediul rural, astfel 
de îndemnuri constituind întreaga gamă de „adresări afectuoase”, care le însoţesc 
copilăria, de aceea majoritatea copiilor consideră ca  ceva absolut normal să muncească 
de la vîrstele cele mai mici.

În urma cercetărilor făcute s-a ajuns la concluzia, că munca pentru copii este:

 o modalitate de a-şi ajuta părinţii din punct de vedere economic (munca înseamnă 
supravieţuire);

 un mijloc de sporire a autonomiei personale;

 o oportunitate de socializare, comunicare şi autoafi rmare. 

Sînt cazuri, cînd copiii consideră că ajutorul acordat părinţilor este ceva fi resc. Faptul că 
munca le este valorizată de către membrii familiei lor îi face să se simtă importanţi, iar 
modul în care ei sînt trataţi este unul corect.

Însă în situaţia în care copiii sînt pedepsiţi şi acceptaţi doar datorită banilor sau bunurilor 
pe care le aduc, munca are consecinţe negative, deoarece la riscurile implicate se 
adaugă şi stresul accentuat, resimţit de aceştia în mediul familial sau în comunitate. 
Copiii care trăiesc o asemenea experienţă, de regulă, se simt blamaţi, neacceptaţi de cei 
din jur şi, în primul rînd, de părinţi, şi consideră munca drept o pedeapsă. 
17  Primul raport periodic al Guvernului R. Moldova cu privire la implementarea Convenţiei OIM nr. 182, septembrie 2004.
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CARE ESTE ATITUDINEA PĂRINŢILOR FAŢĂ DE MUNCA COPIILOR? 

În mod normal, toţi părinţii îşi învaţă odraslele să muncească, contribuind prin aceasta la 
dezvoltarea generală a lor, la pregătirea pentru viaţa de adult, la educarea personalităţii, 
a imaginii de sine şi a sentimentului propriei utilităţi sociale, a încrederii în forţele 
proprii, a spiritului de independenţă, responsabilitate, a cultivării valorilor general-
umane. Ajutîndu-şi părinţii, buneii sau alţi membri ai familiei, copiii deprind diferite 
lucruri utile pentru propria viaţă, învaţă să comunice, să manifeste grijă faţă de sine şi 
cei din jur. Dar aceasta se întîmplă doar atunci cînd în mod obligatoriu este respectată 
o condiţie: copiii îşi ajută părinţii la lucru în timpul liber, după ce îşi isprăvesc principala 
sarcină a lor – pregătirea lecţiilor.

De obicei, părinţii consideră că munca poartă un caracter educativ, chiar şi în cazul cînd 
se face în detrimentul şcolii. Marea problemă constă în faptul că mulţi dintre părinţi nu 
înţeleg că procesul de studiu este activitatea principală a copilului, învăţarea necesitînd 
mari eforturi. Cititul, pregătirea lecţiilor în multe familii sînt califi cate drept o eschivare 
de la muncile casnice, de la treburile gospodăriei. Astfel, în asemenea familii, dorinţa de 
carte, pasiunea spre lectură a copilului nu sînt încurajate, punîndu-se semnul egalităţii 
între odihnă şi munca fi zică: „Ai terminat lecţiile? Du-te acum şi taie lemne...”  ”Nu vedeţi 
ce grozăvenii arată la televizor şi ce scriu ziarele despre tineret? Dacă nu au fost puşi 
să muncească de mici şi nu au fost învăţaţi să preţuiască munca!”, se revoltă unii adulţi. 
Punerea copiilor la muncă este un tribut adus tradiţiei; părinţii pur şi simplu reproduc 
modelul stereotipic în care au fost crescuţi şi educaţi la rîndul lor.

CARE ESTE ATITUDINEA COMUNITĂŢII FAŢĂ DE MUNCA COPIILOR?

Aspectul implicării excesive a copiilor în muncă pînă nu demult nu a existat ca 
problemă, fi ind considerată o chestiune privată. Prin urmare, analiza şi acţiunile de 
soluţionare a acestei probleme trebuie şi pot fi  realizate numai prin sensibilizarea tuturor 
actorilor implicaţi în acest proces (copii, părinţi, factori de decizie, reprezentanţi ai 
instituţiilor publice şi ai organizaţiilor neguvernamentale, angajatori ş.a.) asupra cauzelor 
şi consecinţelor fenomenului de exploatare prin muncă a copiilor. 

Poate oare fi  produsă o schimbare de atitudini faţă 
de munca copiilor?
Pentru aceasta este nevoie de promovarea unor:

Activităţi de modifi care a atitudinii minorilor faţă de şcoală şi de implicare a lor în 
cele mai grave forme de muncă a copiilor: 

 cursuri de instruire/dezvoltare personală: autocunoaştere, formarea abilităţilor 
cognitive şi emoţionale de interrelaţionare, comunicare şi negociere, luarea 
deciziilor, rezolvarea confl ictelor etc.

 sesiuni de instruire privind legislaţia specifi că (standarde ale Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii), riscurile migrării ilegale, impactul exploatării copiilor prin 
muncă asupra sănătăţii şi dezvoltării acestora, ce pot face copiii împotriva muncii 
forţate etc.
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 consiliere profesională şi instruire vocaţională: prezentarea situaţiei de pe piaţa 
muncii, managementul carierei, dezvoltarea şi planifi carea carierei, tehnici de 
căutare a unui loc de muncă, cum să devii mic antreprenor şi care sînt paşii ce 
trebuie parcurşi etc.

 cursuri de califi care (furnizate în special de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de 
Muncă, dar şi de alte agenţii private) etc.

Activităţi de modifi care a atitudinii părinţilor faţă de implicarea copiilor în muncă 
şi de dezvoltare a abilităţilor acestora de a se integra pe piaţa muncii şi în activităţi de 
muncă generatoare de venit:

 sesiuni de informare şi instruire privind legislaţia specifi că (standarde ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii), riscurile migrării ilegale, impactul exploatării 
copiilor prin muncă asupra sănătăţii şi dezvoltării acestora etc. 

 consiliere profesională şi instruire vocaţională pentru adulţi: prezentarea situaţiei de 
pe piaţa muncii, managementul carierei, dezvoltarea şi planifi carea carierei, tehnici 
de căutare a unui loc de muncă, cum să devii mic antreprenor şi care sînt paşii ce 
trebuie parcurşi etc.

 cursuri de califi care pentru adulţi (furnizate în special de Agenţia Naţională de 
Ocupare a Forţei de Muncă, dar şi de alte agenţii private) etc. 

Activităţi de modifi care a atitudinii factorilor de decizie faţă de implicarea copiilor în 
muncă şi abilitarea acestora de a dezvolta programe locale de angajare în cîmpul muncii 
a membrilor adulţi ai familiilor în care persistă fenomenul muncii copilului:

 sesiuni de informare şi instruire privind legislaţia specifi că (standarde ale Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii), riscurile migrării ilegale, impactul exploatării copiilor prin 
muncă asupra sănătăţii şi dezvoltării acestora, asupra dezvoltării comunităţii, ce pot 
face factorii de decizie în scopul eliminării muncii forţate a copiilor etc.

Activităţi de modifi care a atitudinii comunităţii faţă de implicarea copiilor în muncă 
şi abilitarea membrilor ei de a dezvolta programe de infl uenţă comunitară, care să 
răspundă nevoilor acestor copii: 

 sesiuni de informare şi instruire privind legislaţia specifi că (standarde ale 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii), riscurile migrării ilegale, impactul exploatării 
copiilor prin muncă asupra sănătăţii şi dezvoltării acestora, asupra dezvoltării 
comunităţii, ce poate face comunitatea pentru a diminua fenomenul muncii forţate 
a copiilor etc.
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Cercetările efectuate în ultimul deceniu la nivel internaţional demonstrează faptul că 
în întreaga lume, în special în ţările aflate în curs de dezvoltare, cu nivel de trai scăzut al 
populaţiei şi economie în tranziţie sau slab dezvoltată, milioane de copii sînt implicaţi în 
diferite tipuri de munci periculoase care, ulterior, le afectează negativ viaţa, constituind 
un impediment în procesul creşterii şi dezvoltării lor armonioase. Foarte des copiii sînt 
impuşi să muncească de la vîrste foarte fragede în condiţii nocive, care expun pericolului 
atît sănătatea lor fizică, cît şi cea psihică.

Deşi condamnat în nenumărate rînduri de comunitatea internaţională în termeni 
precişi şi neechivoci, fiind declarat drept ilegal în numeroase ţări, fenomenul exploatării 
prin muncă a copilului continuă, totuşi, să se extindă la scară mondială, căpătînd 
amploare. 

De ce aşa mulţi copii muncesc în condiţii  
atît de groaznice?
Răspunsul variază de la o ţară la alta, însă cel mai important lucru e ca fiecare ţară să 
cunoască şi să conştientizeze atît dimensiunile şi cauzele fenomenului muncii copilului 
în cadrul propriilor frontiere, cît şi condiţiile în care acesta apare şi se dezvoltă. Un 
„remediu” potrivit şi eficient ar fi „diagnosticarea” corectă a fenomenului dat, care 
porneşte, în primul rînd, de la recunoaşterea complexităţii problemei. Astfel, factorii de 

“Noi recunoaştem şi respectăm demnitatea 
umană a fiecărui copil.” 

Atelierul Inter-Parlamentar  
cu privire la situaţia copiilor, februarie 1997
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decizie şi legislatorii urmează să evite aşa-zisa supra-simplifi care a explicaţiilor în ceea 
ce priveşte munca copiilor.

Spre exemplu:

 se vehiculează ideea, precum că este imposibil de întreprins oricare acţiuni pentru 
a combate munca copilului, deoarece aceasta este nu altceva decît o consecinţă 
şi manifestare a sărăciei şi poate fi  eliminată doar în cazul cînd va fi  eradicată 
sărăcia;

 o altă opinie susţine că fenomenul în cauză există datorită faptului că adulţii 
iresponsabili exploatează copiii în scopul de a avea profi turi rapide şi a-şi devansa 
în mod necinstit concurenţii. Ceea ce urmează a fi  întreprins, este de a aplica la 
maximum legea faţă de „exploatatori” şi de a încadra copiii în procesul de învăţămînt;

 se consideră că educaţia prin muncă şi cultivarea dragostei de muncă sînt 
componentele principale ale procesului educativ. „Copilul trebuie să muncească de 
mic pentru a creşte om şi a şti preţul pîinii”. Se confundă  „ajutorul” pe lîngă casă, care 
formează abilităţi şi deprinderi, cu munca în exces, în detrimentul dezvoltării şi sănătăţii. 

Adevărul rezidă în toate explicaţiile sus-menţionate, însă realitatea se dovedeşte a fi  cu 
mult mai complexă. 

Cîţi copii sînt implicaţi în diferite forme grave de 
munci în întreaga lume?
Este foarte difi cil să facem o estimare precisă a dimensiunilor muncii copilului pe 
întregul glob, deoarece în majoritatea cazurilor, aceasta se desfăşoară în afara cadrului 
legal reglementat, implicînd angajatori nedeclaraţi, a căror activitate economică nu 
este supusă responsabilităţilor fi scale şi inspecţiei muncii. Munca prestată de minori 
poate fi  efectuată atît în cadrul gospodăriei părinţilor, a unei unităţi individuale de 
producere agricolă, cît şi în stradă, sub conducerea unui lider (aşa-numitele activităţi 
ilicite). De aceea, munca copiilor apare foarte rar în statistici, este efectiv invizibilă şi nu 
se afl ă sub controlul instituţiilor competente; iar despre cele mai grave forme ale muncii 
copiilor, despre exploatarea muncii lor, pur şi simplu nu se vorbeşte, acestea fi ind 
ascunse sau trecute sub tăcere. Drept urmare, copilul nu este protejat, nu dispune de 
asigurare şi nu benefi ciază de asistenţă socială.

Conform estimărilor OIM, în 2004, în întreaga lume numărul 
copiilor cu vîrsta între 5 şi 17 ani, antrenaţi în activităţi care le 
afectează negativ sănătatea şi starea generală,  ajungea la 126 
de milioane.

Ponderea muncii copiilor (% copiilor antrenaţi în muncă) în anul 
2004 a fost estimată la 13,9% pentru grupul de vîrstă 5-17 ani, 
comparativ cu 16% în 2000.1

1 Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental  Principles and Rights at Work, OIM, Geneva, 2006.  
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Tendinţe globale în activitatea economică realizată de copii (pe regiuni), 
anii 2000 – 2004 (grupul de vîrstă 5 – 17 ani).2 

Regiunea
Numărul total al 

copiilor

Numărul total al 
copiilor economic 

activi
Rata activităţii

(în milioane) (în milioane) (în %)

2000 2004 2000 2004 2000 2004

Asia şi Oceania 655.1 650.0 127.3 122.3 19.4 18.8

America Latină 
şi Insulele 

Caraibe
108.1 111.0 17.4 5.7 16.1 5.1

Africa 
Sub-Sahariană

166.8 186.8 48.0 49.3 28.8 26.4

Alte regiuni 269.3 258.8 18.3 13.4 6.8 5.2

Total în lume 1199.3 1206.6 211.0 190.7 17.6 15.8

Motivele care forţează copiii să se implice în forme grave de munci se bazează pe 
interacţiunea între o serie de factori, care sînt identifi caţi pe de o parte de sociologi, pe 
de altă parte – de economişti. Aceşti factori urmează a fi  analizaţi şi înţeleşi în scopul de 
a elabora măsuri efi ciente de prevenire şi combatere.

Sociologii îi divizează în două categorii vaste – factori interni şi factori externi,3 ambii 
fi ind examinaţi în raport cu familia. Motivele interne sînt acele care acţionează în 
interiorul familiei, orientate spre producerea unor rezultate specifi ce, cele externe se 
referă la interacţiunea familie – societate, răsfrîngîndu-se asupra familiilor din afară şi 
afectînd concomitent mai multe cămine familiale. 

Factori interni

Familii socialmente vulnerabile:

 familii monoparentale;

 incapacitatea de muncă sau boala  a 
unui/unor dintre membrii familiei;

 familii în care se practică consumul 
excesiv de alcool şi/sau droguri, se 
recurge la violenţă sau chiar hărţuire 
sexuală;

 familii cu mamă/tată vitreg/ă.

Factori externi

Aparteneţa la o minoritate (etnică 
sau chiar rasială).

Infl uenţe externe puternice (din partea 
grupului de semeni, în special, şi a societăţii, 
în general) însoţite de împărtăşirea şi 
promovarea valorilor materiale.

Dezorganizarea socio-economică 
(criză economică, tranziţie politică şi 
socială).

Efectele negative ale diferitor 
maladii (HIV/SIDA, tuberculoza, 
maladii cu transmisiune sexuală etc.).

2 Programul OIM „Informaţii Statistice şi Monitorizare privind Munca Copiilor” (SIMPOC).
3 Child Labor: A textbook for university students, ILO, IPEC, 2004.



CAPITOLUL II / 23 CAUZELE APARIŢIEI ŞI PERPETUĂRII FENOMENULUI MUNCII COPIILOR

Economiştii preferă să clasifi ce aceste cauze ţinînd cont de operarea lor pe piaţă 
sub aspectul ofertei sau cel al cererii. Piaţa este, conform defi niţiei, o instituţie 
care confruntă vînzătorii şi cumpărătorii în scopul de a determina ce produs va fi  
comercializat şi la ce preţ. În cazul muncii copiilor piaţa include, pe de o parte, actorii 
care furnizează munca copiilor, cum ar fi  gospodăriile în care aceştia trăiesc, iar pe de 
altă parte, cei care benefi ciază de aceste munci. Aşa-numiţii factori ai cererii se referă la 
condiţiile şi lucrurile care impun familiile să se folosească de munca copiilor în scopuri 
comerciale, în timp ce oferta este infl uenţată de utilizatorii acestui tip de munci. 

Ce factori include oferta?
SĂRĂCIA

Sărăcia, desigur, reprezintă una din cele mai importante cauze care condiţionează 
implicarea în masă a copiilor în diverse munci. Nu e o noutate faptul, că răspîndirea 
acestui fenomen se afl ă în strînsă legătură cu nivelul mediu de venit în societate. 
Deseori, venitul generat de muncile efectuate de copii se dovedeşte a fi  crucial atît 
pentru ei înşişi, cît pentru întreaga lor familie.

La nivel de ţară sărăcia apare atît în calitate de cauză, cît şi de consecinţă a fenomenului 
exploatării muncii copiilor. S-a constatat, că în ţările cu o populaţie ce are venit jos, 

Atitudini preconcepute faţă de rolul 
şi poziţia copilului-fată.

„Cauzele muncii copilului, în primul rînd, îşi trag originea din 
sărăcia creată de inegalitatea socială şi economică, precum şi de 
facilităţile insufi ciente în domeniul educaţiei.”

Uniunea Inter-Parlamentară, Conferinţa a 96-ea, septembrie 1996

Valori promovate de familiile sărace 
în ceea ce priveşte:

 antrenarea copiilor în diferite munci;

 educaţia şi instruirea copiilor;

 respectul faţă de femei şi copii;

 consumul de alcool şi droguri;

 limitele relaţiilor sexuale în sînul 
familiei;

 relaţiile stabilite între familie şi 
societate;

 orgoliul familial;

 religia etc.

Nivelul jos al studiilor (atît al 
părinţilor, cît al copiilor).

Califi carea profesională joasă a părinţilor.
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inclusiv Moldova – stat european cu cel mai mic venit pe cap de locuitor pe an –  
223 euro –  sărăcia reprezintă condiţia sine-qua-non a diferitor forme grave ale muncii 
copilului, deoarece, în primul rînd, numărul gospodăriilor aflate în extremă sărăcie este 
mare, în al doilea rînd, în aceste ţări există o serie de modele sociale şi economice care 
generează rate înalte ale incidenţei muncii copiilor. 

În Raportul Dezvoltării Umane 2003, elaborat sub egida Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, Republica Moldova este considerată o ţară cu dezvoltare umană 
medie, fiind plasată în lista celor 175 de ţări pe locul 108, între Algeria şi Vietnam.

În anul 2001 Republica Moldova a obţinut un Produs Intern Brut pe cap de locuitor de 
2150 dolari SUA, cifră care era de 3,4 ori mai joasă decît media mondială. Mai mult decît 
atît, PIB per capita al R.M. se situa sub media tuturor regiunilor din lume, cu excepţia 
Africii Sub-Sahariene.4 

În anul 2002 circa 40% din populaţie se aflau sub pragul sărăciei absolute şi aveau un 
venit mai mic de 2,15 dolari SUA pe zi la paritatea puterii de cumpărare, acest nivel 
coborînd cu mult mai jos decît valorile respective înregistrate înaintea crizei economico-
financiare din anul 1998. În mare măsură sărăcia apare drept problemă specifică 
regiunilor rurale, afectînd 70% din totalul lucrătorilor agricoli şi fermierilor mici5.

De menţionat că sursa principală de venit a familiilor sărace de la ţară provine din 
activităţile agricole, în care sînt implicaţi toţi membrii familiei, inclusiv copiii. Activităţile date 
asigură necesităţile principale de supravieţuire pentru aproape 60% din populaţia săracă. 

O altă faţetă a fenomenului sărăciei este asigurarea accesului populaţiei la produse 
alimentare. Greşită este opinia precum că acesta este mai liber în zonele rurale, 
deoarece posesia pămîntului nu garantează bunăstarea. În acest context, copiii şi 
femeile reprezintă grupul cel mai vulnerabil. Astfel, Sondajul cu privire la nutriţie şi 
Consumul de Alimentare (UNICEF, Ministerul Sănătăţii) ne demonstrează că 28% din 
copiii de pînă la 5 ani şi 20% din femeile de vîrstă reproductivă sufereau de anemie, 
cauza principală fiind insuficienţa de fier. 8-10% din copiii pînă la vîrsta de 5 ani şi 8-9% 
din copiii de 5-12 ani sînt subdezvoltaţi, ceea ce este considerat un semn al malnutriţiei 
cronice.6 

Proporţional directă apariţiei şi perpetuării fenomenului muncii copiilor este şi sărăcia 
infantilă, atestată în special în zonele rurale, unde patru din zece copii pînă la vîrsta de 
10 ani trăiesc în sărăcie extremă. Printre cei care trăiesc într-o sărăcie persistentă, adică 
se află în sărăcie timp de patru ani consecutiv, sînt copiii din familiile numeroase atît 
din mediul rural, cît şi cel urban, precum şi cei lăsaţi fără îngrijirea părinţilor, din cauza 
emigrării acestora în căutarea unui loc de muncă.7 

Important e să menţionăm, că fenomenul sărăciei se află în corelaţie directă cu 
creşterea economica. Astfel, conform Raportului Anual de Evaluare a Implementării 
Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, 2005, datorită unei creşteri 
economice continue, tendinţa generală de reducere a sărăciei şi a inegalităţii a 
continuat în anul 2004. În acest an, 26,5% din populaţie trăia în sărăcie absolută. Fiecare 
al şaptelea cetăţean (15%) trăia în sărăcie extremă, ceea ce înseamnă că cheltuielile 
de consum se situau sub pragul sărăciei extreme (258 lei pe lună). Ratele inegalităţii 

4 Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în R.M., PNUD-Moldova, 2004.
5 Studiul “Politici de creştere economică, creare a locurilor de muncă şi reducere a sărăciei”, iunie 2005 citat în Evaluare comună de   
 ţară. Republica Moldova, Guvernul R. M., ONU, iulie 2005.
6 Interim Poverty Reduction Strategy Paper, April 2002.
7 Guvernul R.M. Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei – 2004 – 2007, Chişinău, mai 2004.
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s-au redus, deşi într-o măsură mai mică şi nu la fel de constant ca ratele sărăciei. Pentru 
moment, Republica Moldova realizează ţintele intermediare de reducere a sărăciei 
stabilite în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului, dar încetinirea ritmului 
acestui proces trezeşte îngrijorare. 

ACCESUL LA EDUCAŢIE ŞI CALITATEA ACESTEIA fi gurează  în fruntea celor mai 
importanţi factori care duc la apariţia şi răspîndirea fenomenului exploatării prin muncă 
a copilului. Astfel, la nivel mondial pot fi  atestate următoarele tendinţe:8

 Multe comunităţi nu sînt în stare să ofere condiţii educaţionale adecvate. De 
regulă copiii susţin că au abandonat şcoala din cauza antrenării lor în diverse munci, 
frecventarea instituţiei de învăţămîmt fi ind pentru ei prea difi cilă: şcoala era situată 
departe de casă, drumul dus-întors –  anevoios sau prea scump pentru bugetul 
familiei. 

 Procesul de învăţare nu este perceput de mulţi copii, nici de părinţii lor, drept 
alternativă viabilă muncii manuale necalifi cate. Pentru multe familii şcolarizarea, 
pur şi simplu, este inaccesibilă. Chiar dacă studiile sînt oferite gratis, frecventarea şcolii 
implică o serie de cheltuieli – spre exemplu, pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, cărţi, 
rechizite şcolare, mîncare – ceea ce plasează şcoala „gratuită” în afara posibilităţilor 
fi nanciare ale părinţilor.

 Studiile oferite sînt adesea de proastă calitate, în mare parte din cauza lipsei 
cadrelor didactice. De aceea ele sînt percepute de părinţi şi de înşişi copii ca fi ind 
necorespunzătoare necesităţilor şi condiţiilor locale. În asemenea circumstanţe 
ei nu văd rostul frecventării şcolii, căci minorii se plictisesc destul de repede şi nu 
percep valoarea celor învăţate. Calitatea predării, atitudinea învăţătorului faţă de 
obligaţiile sale (deseori poate întîrzia ori lipsi de la lecţii, în timp ce îşi comercializează 
la piaţă producţia agricolă), comportamentul acestuia deseori brutal sau batjocoritor 
îi descurajează pe copil şi pe părinţii lui. În acest caz, nu există o altă alternativă decît a 
implica copilul în diverse munci.

 Persistă păreri tradiţionale conform cărora e mai bine să pregăteşti fetele pentru 
viaţa adultă impunîndu-le să muncească, decît investind în studii pentru ele. 

 Drept rezultat al factorilor enumăraţi o parte considerabilă de minori din frageda 
copilărie intră pe piaţa muncii necalifi cate. Deseori, ei rămîn neştiutori de carte de-a 
lungul întregii vieţi, fără a avea în bagajul lor cognitiv cunoştinţe elementare care 
le-ar permite să achiziţioneze abilităţi în scopul ameliorării perspectivelor, pentru a 
putea să-şi asigure o viaţă normală cînd vor deveni adulţi. 

La începutul anilor ’90, odată cu trecerea la economia de piaţă, sistemul de învăţămînt 
din Republica Moldova a intrat în faza unor reforme democratice, avînd la bază noile 
principii ale educaţiei, formulate în Legea învăţămîntului, care a fost adoptată de 
Parlament în anul 1995. Astfel, art. 61, alin. 2 din legea respectivă garantează 
alocarea de mijloace bugetare pentru învăţămînt în mărime de cel puţin 7 la 
sută din PIB. În realitate, sistemul educaţional se confruntă pînă în prezent cu mai 
multe probleme grave legate, în primul rînd, de fi nanţarea insufi cientă a instituţiilor de 
învăţămînt. Deci, dacă pîna în anul 1996 pentru învăţămînt erau alocate aproximativ 
11% din PIB, după criza economică din anul 1998 acest indicator s-a redus considerabil. 
În anul 1999 pentru educaţie au fost alocate doar 16% din suma totală a cheltuielilor 
8 Eliminating the Worst Forms of Child Labor. A Practical Guide to ILO Convention 182.
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bugetare sau 6,1% din PIB, în 2000 – 4,5% din PIB. Cu toate că în perioada relansării 
economice cheltuielile publice pentru învăţămînt au crescut, ajungînd în anul 2002 
pînă la 5,6% din PIB, în termeni reali, comparativ cu începutul anilor ’90, volumul 
finanţării publice a învăţămîntului este cu mult mai mic.9 Pe parcursul ultimilor 6 ani 
procentul din PIB alocat pentru învăţămînt s-a redus cu jumătate, fiind sub nivelul 
mediu pentru ţările Europei Centrale şi de Est şi CSI.

Intensificarea proceselor de diferenţiere socială a determinat creşterea inegalităţii în 
accesul la studii. Astfel, în anul 2002 gospodăriile sărace au cheltuit pentru educaţie (la 
un membru al gospodăriei casnice) de 10 ori mai puţin decît cele înstărite. Doar 74% 
din copiii familiilor sărace au fost şcolarizaţi, pe cînd în cazul familiilor avute acest 
indicator atingea valoarea de 81%.10 

Există diferenţe esenţiale privind accesul la educaţie între populaţia din mediul 
rural şi cea din mediul urban. Rata copiilor cu studii medii ce provin din familiile 
rurale constituie 76%, cu studii superioare – 6%, iar ai celor ce vin din familiile 
urbane – respectiv, 81% şi 29%. S-a constatat ca principalele probleme cu care se 
confruntă şcolile rurale sînt criza acută de cadre didactice, lipsa bibliotecilor şcolare şi 
infrastructura inadecvată. 

Rata brută de încadrare în învăţămîntul primar în Republica Moldova este de 99,5%, 
iar în cel gimnazial – de 92,2%. În baza acestor cifre se poate conchide că în Republica 
Moldova circa 8% din elevi părăsesc şcoala. La această tendinţă negativă se mai 
adaugă şi rata joasă de încadrare în învăţămîntul post-obligatoriu – liceal, secundar, 
superior, care se cifrează la 48% din populaţia de vîrsta respectivă.11 

Studiul-pilot „Munca copiilor în mediul rural” a demonstrat, că unii copii care părăsesc 
şcoala sînt predispuşi pentru abandon şcolar chiar din ciclul primar, deoarece au 
fost înscrişi la şcoală fără a avea o pregătire prealabilă, din cauză că nu au frecventat 
instituţia preşcolară. Implicarea excesivă a copiilor în muncă influenţează negativ 
asupra nivelului şi calităţii educaţiei, iar în unele unele cazuri conduce la 
abandonul şcolar, dat fiind frecventarea neregulată a şcolii, în special în sezoanele 
agricole. Astfel, studiile de caz12 demonstrează că abandonează şcoala, de regulă, 
copiii care nu au promovat clasa, dar nu promovează acei care sînt intensiv antrenaţi în 
munci. De asemenea, studiul a scos în evidenţă că acei copii care au abandonat şcoala 
provin din familii sărace, fiind folosiţi excesiv atît în munci în cadrul propriei gospodării, 
cît şi în afara acesteia. Mai mult decît atît, unii dintre ei sînt maltrataţi şi supuşi violenţei.

Studiu de caz: Familia D. (satul Zaim, r-nul Căuşeni). Ambii părinţi (tată vitreg) 
nu sînt angajaţi în muncă. Cei doi copii – 11 şi 8 ani, la unu septembrie 2003 au 
fost trimişi la o mătuşă în alt sat, unde au îndeplinit lucrări agricole la diferiţi 
proprietari. La finele sezonului de lucru au revenit acasă, dar din cauza lipsurilor 
nu au mai dorit să frecventeze şcoala. Între timp, mama l-a angajat pe copilul cel 
mai mare la lucru în gospodăria unui proprietar, cu un salariu de 100 de lei lunar. 
Băiatul îngrijeşte de vite, îndeplineşte diferite lucrări agricole. Părinţii consideră, 
că nu mai are rost pentru copil să revină la şcoală, deoarece însuşeşte prost. Nu 
frecventează şcoala nici băiatul cel mic. Îi este ruşine că a rămas de colegi şi nu 
doreşte să repete clasa.

9 Raport asupra Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în RM, PNUD-Moldova, 2004.
10 Raport asupra ODM în R.M., PNUD-Moldova, 2004.
11 Raportul Naţional al Dezvoltării Umane –  2003. Guvernare responsabilă pentru Dezvoltarea Umană, Republica Moldova.
12 Studiile de caz citate in prezentul capitol sînt preluate din Studiul-pilot „Munca copiilor în mediul rural”, CNSIPF, ILO-IPEC, 2004.
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În perioada de tranziţie factorii nefavorabili au afectat, în primul rînd, educaţia 
preşcolară din Republica Moldova. Procesul de închidere şi lichidare a grădiniţelor 
de copii a redus în mod semnificativ accesul la educaţia preşcolară, în primul rînd, în 
localităţile rurale. În ultimii 10 ani numărul instituţiilor preşcolare s-a redus cu 36%: 
de la 1774 în anul şcolar 1994-1995 la 1135 în anul şcolar 1999-2000, înregistrînd 
o mică creştere în 2002 – 1192. În timp ce în 2003 numărul acestora a crescut din 
nou – 1246, iar în 2004 – 1269 instituţii.13 

În acelaşi timp, pentru locuitorii de la sate, una din problemele majore asociate rezidă 
în faptul că, practic, aproape toate instituţiile extraşcolare, care mai funcţionează, sînt 
amplasate în reşedinţele centrelor raionale, ceea ce reduce şansele copiilor din localităţile 
rurale de a beneficia de serviciile educaţionale respective. De asemenea, în ţară au apărut 
instituţii de învăţămînt cu plată, iar instituţiile de învăţămînt de stat au început să utilizeze 
sistemul contractual, diminuînd astfel accesul populaţiei la serviciile educaţionale.

Hotărîrea Guvernului cu privire la „Pregătirea obligatorie a copiilor de 5-7 ani pentru 
şcoală” (august 1996) este orientată spre organizarea educaţiei preşcolare numai pentru 
copiii de această vîrstă. Din momentul adoptării deciziei respective, accesul copiilor de 
vîrstă mai mică la serviciile educaţionale oferite de către grădiniţe a rămas la discreţia 
autorităţilor locale. În general, se estimează că circa 80% din toţi copiii cu vîrsta 
cuprinsă între 1-5 ani, majoritatea absolută fiind din mediul rural, nu frecventează nici 
un program de educaţie timpurie, iar familia le este principalul învăţător.

Continuă să se adîncească discrepanţa dintre accesul la educaţie al copiilor din familiile 
sărace şi ai celor din familiile înstărite. În timp ce circa 60% de copii din familiile relativ 
asigurate au acces la programele de educaţie timpurie, în cazul familiilor nevoiaşe 
acest indicator este de numai 7%. În conformitate cu datele Băncii Mondiale, peste 15% 
dintre copiii din familiile cele mai sărace nu frecventează şcoala primară.

Astfel lipsa banilor, în special pentru procurarea manualelor şcolare şi a îmbrăcămintei, 
şomajul părinţilor, costul înalt al contractelor de studii în instituţiile superioare de 
învăţămînt, lipsa materialelor didactice accesibile sub aspect de preţ, a echipamentului 

În condiţiile în care părinţilor le este tot mai greu să asigure 
bunăstarea materială a familiei, tot mai des sînt întîlnite cazuri de 
implicare a copiilor în diverse munci, pentru a-şi cîştiga existenţa. 
Conform rezultatelor studiului sociologic „Situaţia copiilor din 
familiile defavorizate” (UNICEF, 2003), 23,7% părinţi din familii 
sărace au confirmat implicarea copiilor minori în diverse activităţi de 
cîştig. Neglijarea educaţională de către părinţi sau conduita acestora 
necorespunzătoare cerinţelor educaţiei, manifestată prin lipsa 
interesului faţă de problemele de şcoală ale copilului sau admiterea 
unor acţiuni cu impact negativ asupra formării personalităţii 
copilului este recunoscută de 17,6% dintre părinţi şi 47,8% din 
copii. Creşterea preţurilor la ediţiile poligrafice, la ziare şi reviste, la 
serviciile instituţiilor culturale şi sportive a limitat accesul copiilor la 
aceste servicii şi nu facilitează dezvoltarea lor intelectuală. 

13 Anuarul Statistic al Republicii Moldova – 2005, Departamentul Statistică şi Sociologie al R.M.
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şi a tehnicii necesare în instituţiile de învăţămînt; preţul înalt al manualelor, salariile 
mici ale cadrelor didactice constituie obstacole serioase care afectează accesul copiilor 
la educaţie. De remarcat şi închiderea sau lipsa localurilor culturale şi a instituţiilor 
extraşcolare, care, la fel, se răsfrînge negativ asupra formării personalităţii copilului. 

Spre regret, politica statului în domeniul învăţămîntului rămîne a fi incoerentă, 
ocazională, lipsită de abordare sistemică, nu reflectă influenţele reciproce dintre 
calitatea învăţămîntului, criminalitate, atmosfera culturală şi segmentarea familiilor 
elevilor pe categorii sociale extrem de deosebite. 

EMIGRAREA SOCIALĂ a forţei de muncă sau, în contextul de referinţă, migraţiunea de 
muncă a părinţilor are un impact grav asupra integrităţii familiilor şi asupra capacităţii 
acestora de a-şi îndeplini funcţia educativă. 

La nivel naţional, dimensiunile migraţiunii de muncă se estimează aproximativ 
în limitele 600 mii – 1 milion de persoane. Conform datelor Raportului de sinteză 
Moldova: Documentul pentru Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei, 
Chişinău 2004, Unitatea de Implementare a Grantului Băncii Mondiale TF 050872 (UIG 
SCERS), 25% din subiecţii cercetării au indicat că cineva din membrii familiei era plecat 
peste hotare.

Studiul „Transferuri de bani de la cetăţenii Republicii Moldova, aflaţi peste hotare la muncă”, 
efectuat în anul 2004 de CBS AxA, la solicitarea  OIM, FMI şi a Programului Comisiei 
Europene pentru Securitatea Alimentară, demonstrează ca principalii factori ce 
determină cetăţenii R.M. să plece peste hotare sînt: acoperirea cheltuielilor de consum 
curent (76,5%), pentru a investi în casă (47,6%), pentru consum special (studii, sănătate, 
mobilă, împrumuturi etc. – 32,7%). Este foarte mică cota investiţilor în business în 
comparaţie cu alte direcţii de cheltuieli (doar 4,8%).

Acestea sînt datele oficiale. În Republica Moldova, însă, o amploare mare o are 
migraţiunea ilegală. În unele cazuri pleacă ambii părinţi sau întreaga familie 
împreună cu copiii, iar informaţia despre ei lipseşte, de aceea se consideră că numărul 
emigranţilor este în realitate cu mult mai mare. 

Aproximativ 23 de mii de copii de vîrstă şcolară din ţară trăiesc fără ambii părinţi, 
aceştia fiind plecaţi peste hotare. Potrivit rezultatelor unui sondaj în rîndul copiilor 
realizat de Centrul Educaţional „Pro Didactica” pe un eşantion de 1850 de copii din 40 
de localităţi, 42 la sută din respondenţi au arătat că peste hotare este plecată mama, 39 
la sută – tata, iar 19 la sută – ambii părinţi.

În cazurile cînd pleacă şi mama, şi tata, copiii au grijă de gospodăria lor, fiind antrenaţi la muncă 
şi în gospodăriile persoanelor care îi supraveghează (bunici, fraţi sau surori mai mari, vecini).

Studiu de caz: În cadrul studiului „Munca copiilor în mediul rural” o fetiţă a indicat în 
chestionar: „Multe activităţi domestice nu-mi plac, dar sînt nevoită să le fac. Părinţii sînt 
plecaţi peste hotare, iar eu am obosit de atîta muncă”.

PERCEPŢII POPULARE, OBICEIURI ŞI TRADIŢII LOCALE, MENTALITATEA cu privire 
la munca şi educaţia copilului persistentă, în special în mediul rural (chiar dacă acestea 
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sînt bine-intenţionate), îşi au partea lor de vină în generarea diverselor forme grave ale 
muncii copilului; în general, la sate se vehiculează:

 opinia ce susţine obligativitatea şi stricta necesitate a antrenării copiilor în diverse 
munci, aceasta fi ind refl ectată în numeroase expresii populare, cum ar fi  „munca te 
face om”; „nimeni n-a murit de muncă”; „vrei să mănînci – trebuie să lucrezi”; „copiii sînt 
obligaţi să ajute părinţii”; „pentru ce trebuie să înveţe la şcoală, doar nu va fi  ministru” 
ş.a.;

 Ideea că munca este benefi că formării caracterului şi dezvoltării personalităţii 
copilului;

Astfel, studiul-pilot „Munca copiilor în mediul rural” a demonstrat că unii părinţi 
consideră, precum că copilul poate fi  de ajutor în familie de la vîrsta de pînă la 6 ani 
(5%). Circa 26% din aceştia consideră că este corect de a implica copiii în diferite munci 
pînă la 12 ani, 12,1% – de la 12 ani şi cei mai mulţi – 56,91% – sînt de părerea că copilul 
poate munci de la 15 ani. Mulţi părinţi motivează implicarea copiilor prin faptul că şi 
ei, la timpul lor, au fost impuşi să muncească de către propriii lor părinţi, susţinînd că 
asemenea activităţi sînt benefi ce pentru creşterea şi dezvoltarea viitoare a copiilor. 
Aceştia deprind un anumit simţ al răspunderii şi capătă anumite cunoştinţe şi abilităţi 
care le vor prinde bine în viaţă

 Tradiţia conform căreia de la copii se aşteaptă ca ei să urmeze exemplul părinţilor 
într-o anumită meserie, învăţind-o şi practicînd-o din frageda copilărie;

Studiu de caz: Familia C. (satul Zaim) este foarte bine asigurată material, părinţii fi ind 
agricultori. Cei doi copii, care aveau succese la şcoală, au fost impuşi să abandoneze 
studiile după clasa a opta, deoarece părinţii consideră, că toate cunoştinţele pe care deja 
le-au căpătat le sînt sufi ciente pentru a munci în gospodăria auxiliară.

 Situaţii care impun familiile sărace să intre în datorii grele, bazîndu-se ulterior 
pe munca îndeplinită de copiii proprii pentru a le achita. Fenomenul „muncii pentru 
datorii” (eng. „bonded labor”), recunoscut ca fi ind una dintre cele mai grave forme ale 
muncii copiilor, rămîne a fi  pe larg răspîndit în lume, din cauza vulnerabilităţii familiilor 
sărace faţă de asemenea presiuni;

Studii de caz: Trei minori din raionul Căuseni au fost vînduţi în sclavie de propria 
mamă contra sumei de 300 de lei. Mai bine de trei luni picii din Moldova au fost siliţi 
să muncească cîte 15–18 ore pe zi pe ogoarele moşierilor din Ucraina. Numai printr-o 
întîmplare fericită copiii au scăpat din ghearele proprietarilor de sclavi. 

Fraţii Elena (14 ani), Marcel (16 ani) şi Pavel (17 ani) îndurau sărăcia într-o casă 
bătrînească de la periferiile Căuşenilor. Tatăl i-a părăsit pe cînd erau încă în scutece, iar 
mama nu-şi mai revenea din beţii, fi ind împotmolită în datorii. Pentru a supravieţui, 
copiii munceau ca zilieri la proprietarii de pămînturi din zonă. Banii abia de le ajungeau 
pentru pîine şi haine... 

Sursa: „Ziarul de gardă”, 
nr.78, 30 martie 2006
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 Concepţia ce se bucură de o popularitate destul de mare – copilul-fată are nevoie 
de studii mai puţin decît băiatul – duce la cazuri cînd părinţii interzic fetiţelor să 
frecventeze şcoala, impunîndu-le să îndeplinească munci casnice sau angajîndu-le 
pentru a munci la stăpîn; 

Studiu de caz: Fetiţei O. (satul Fîrlădeni, r-nul Căuşeni) de 12 ani părinţii i-au interzis să 
frecventeze şcoala, deoarece însuşeşte slab, dar fi ind fi zic dezvoltată, este trimisă la lucru 
cu ziua la gospodarii din sat pentru a aduce acasă produse alimentare şi a-l asigura cu 

cele necesare pe fratele mai mic, care învaţă bine.

Deseori fenomenul muncii copiilor este atît de puternic „imprimat” în obiceiurile şi 
tradiţiile locale, încît nici părinţii, nici înşişi minorii nu realizează că aceste practici sînt 
în defavoarea intereselor copiilor şi contravin legii.  

Ce este aspectul cererii în contextul muncii copiilor?
După cum am menţionat anterior, aspectul cererii se referă la factorii care determină 
„angajatorii” să antreneze copiii în diverse forme ale muncii. În acest context, înseşi 
familiile reprezintă factorul major. Un mare număr de copii sînt folosiţi ca lucrători 
neplătiţi în întreprinderi familiale (gospodării, ferme, ateliere etc.), fapt ce contribuie 
la asigurarea supravieţuirii acestor familii. Implicarea copiilor în diferite activităţi, care 
deseori nu corespund capacităţilor lor fi zice, este însoţită de pericolul accidentelor, ei 
fi ind expuşi unor riscuri serioase care le afectează sănătatea şi securitatea. La întrebarea: 
„Ai suferit vreodată un accident atunci cînd munceai?” (studiul „Munca copiilor în mediul 
rural”) – 49 de copii (33,8%) au răspuns afi rmativ. Majoritatea accidentelor în timpul 
muncii copiilor se întîmplă acasă (61,2%) şi în cîmp (30,7%).

De menţionat că locuitorii din mediul rural şi-au recăpătat în proprietate terenurile 
agricole, dar nu şi tehnica pentru prelucrarea lor. Defi citul de utilaje şi mecanisme 
a impus cultivarea culturilor ce necesită muncă manuală şi a readus în actualitate 
importanţa acestui fel de muncă. Din acest considerent, volumul muncilor manuale în 
gospodărie a crescut şi părinţii nu se mai descurcă fără ajutorul copiilor.

Studiu de caz: Familia B. (satul Tocuz, r-nul Căuşeni). Este alcătuită din 6 persoane 
– mama şi 5 copii de vîrstă între 2 – 15 ani. Familia dispune de 4 hectare de pămînt, care 
sînt principala lor sursă de existenţă. Indemnizaţia copiilor acoperă cheltuielile pentru 
arat şi semănat, celelalte lucrări sînt efectuate manual. Mama cu fi ul mai mare practic 
permanent se afl ă în cîmp. În grija odraslei de 13 ani sînt lăsaţi cei trei frăţiori mai mici şi 
întreaga gospodărie.

„În special fetiţele sînt vulnerabile la interdicţia părinţilor de a 
frecventa şcoala în schimbul antrenării lor în diverse munci sau 
asumării unor responsabilităţi familiale în locul părinţilor lor.” 

Raportul Directorului General ILO la Conferinţa Internaţională 
cu privire la Muncă, sesiunea 89, iunie 2001
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Cu titlu de concluzie putem menţiona că apariţia şi perpetuarea fenomenului 
exploatării muncii copiilor este cauzată de următorii factori majori:

 Sărăcia, care a afectat, în primul rînd, zonele rurale;

 Accesul limitat al copiilor din familiile vulnerabile la educaţie şi calitatea studiilor;

 Emigrarea socială a forţei de muncă;

 Percepţii populare eronate ale părinţilor şi a majorităţii membrilor societăţii faţă de 
munca copiilor; obiceiuri şi tradiţii locale care tolerează şi uneori susţin necesitatea 
exploatării muncii copiilor.

Cauzele majore ale acestui fenomen sînt însoţite de o serie de factori complementari 
cum ar fi :

 ignorarea riscurilor şi a consecinţelor pentru sănătatea şi, în general, viitorul copilului;

 abuzul de alcool în familie;

 violenţa domestică şi abuzul faţă de copii;

 şomajul, munca ilegală;

 nivelul scăzut al educaţiei părinţilor;

 perceperea fenomenului muncii copilului drept o chestiune privată a familiei;

 slaba cunoaştere a legislaţiei naţionale şi internaţionale;

 politica şi cadrul instituţional fragmentat din domeniul protecţiei copilului şi familiei.
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Efectele negative ale muncii excesive asupra 
sănătăţii fi zice şi psihice a copiilor 
Exploatarea copiilor prin muncă constituie un impediment serios pentru dezvoltarea 
lor armonioasă. Acest fenomen, care în ultimul deceniu a luat proporţii îngrijorătoare, 
necesită mobilizarea întregii societăţi atît pentru a preveni, cît şi pentru a retrage copiii 
din muncile periculoase. În acest context, un rol extrem de important în efortul de a 
elimina munca copiilor îi revine educaţiei, care pe lîngă faptul că le formează multe 
abilităţi, îi ajută să dezvolte valori, fără de care o persoană nu poate deveni cetăţean 
responsabil şi activ. Rolul-cheie în asigurarea unui proces educativ adecvat, în crearea 
unui mediu favorabil pentru dezvoltarea copilului îi revine familiei şi şcolii.

Cu regret, criza economică interminabilă, sărăcia care a afectat majoritatea populaţiei 
din mediul rural au provocat mari transformări în societate, condiţionînd diminuarea 
importanţei educaţiei şi punînd în prim plan grija pentru menţinerea existenţei. 
Penuria, rata înaltă a şomajului printre persoane cu studii superioare şi speciale, lipsa 
cadrelor didactice (care au părăsit sistemul de învăţămînt din cauza salariilor mizere), 
mentalitatea care susţine că „munca l-a făcut pe om”, a condus la scăderea prestigiului 
şcolii, al studiilor. Unii părinţi din cauza sărăciei, alţii din motiv că nu văd rostul de a 
absolvi şcoala medie sau liceul, retrag copiii din sistemul educaţional, obligîndu-i să 
muncească uneori peste puterile lor, punîndu-le în pericol atît sănătatea fi zică, cît şi 
psihică şi încălcînd unul din drepturile fundamentale ale copilului – dreptul la educaţie.   

Consecinţe ale suprasolicitării fi zice 
asupra sănătăţii psihice a copiilor

Potrivit concluziilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii:

 Dereglarea sănătăţii psihice este legată atît de bolile somatice sau defectele dezvoltării 
psihice, cît şi de diverşi factori nefavorabili, provocaţi de condiţiile sociale care 
acţionează asupra psihicului;

CAPITOLUL III

CONSECINŢELE EXPLOATĂRII 
PRIN MUNCĂ A COPIILOR
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 Condiţia de bază  a dezvoltării psiho-sociale normale a copilului este atmosfera calmă 
şi binevoitoare, creată de prezenţa permanentă a părinţilor, profesorilor, educatorilor, 
care au o deosebită grijă de necesităţile emoţionale ale copilului, comunică cu el, 
menţin disciplina, efectuează supravegherea respectivă şi îl asigură cu tot  ce este 
necesar.1  

Sănătatea psihică se afl ă în interdependenţă cu confortul sau disconfortul psihologic. 
Dacă atmosfera din familie este nefavorabilă, dacă copilul este permanent abuzat 
psihologic în familie şi la şcoală, dacă nu se odihneşte numărul necesar de ore, dacă 
i se neglijează frecvent diverse necesităţi – asemenea situaţii pot provoca aşa-zisele 
nevroze şcolare, care se pot manifesta prin accese de vomă, dureri de cap, sufocări ş. a.

De aceea, sănătatea psihică şi fi zică a copiilor trebuie să constituie preocuparea şi grija 
permanentă a părinţilor, a cadrelor didactice, care au obligaţia să contribuie la crearea 
şi menţinerea unui climat psihologic prielnic pentru ca copiii de azi să crească sănătoşi, 
viguroşi şi bine instruiţi. Să nu uităm că cea mai bună investiţie de viitor este 
investiţia în copii.

Condiţii care ar asigura sănătatea fi zică şi psihică a copilului:

 Să fi e iubit şi acceptat;

 Să se alimenteze sufi cient şi calitativ;

 Să doarmă liniştit numărul necesar de ore;

 Să aibă condiţii sanitare normale; 

 Să se odihnească;

 Să se joace;

 Să studieze;

 Să comunice efi cient cu adulţii şi cu semenii ş.a.

Învăţarea la şcoală este o perioadă de mare importanţă şi responsabilitate în viaţa 
copilului. Şcoala necesită mari eforturi, în primul rînd, mintale şi psihologice. Viaţa 
şcolară îi ocupă o bună parte a zilei – lecţiile în sala de clasă plus pregătirea temelor 
pentru acasă. Iar cînd părinţii cer ca el să se implice excesiv în activitatea gospodăriei 
în detrimentul şcolii, anume atunci apare confl ictul – pe de o parte părinţii, pe de 
altă parte învăţătorii, fi ecare cu cerinţele sale – în epicentru afl îndu-se copilul. El 
trebuie să facă atît efort fi zic, cît şi psihic imens ca să împace cele două părţi, care 
sînt părintele şi profesorul. Părintele înaintează cerinţele sale copilului, uneori fără a 
ţine cont de exigenţele profesorilor şi invers. În special, aceasta se referă la copiii din 
familiile cu situaţie economică instabilă, care cel mai des sînt abuzaţi prin muncă de 
părinţii lor. 

Cu regret, pe lîngă marele rol pozitiv pe care îl are şcoala în dezvoltarea personalităţii 
copilului, aceasta îl poate supune şi unor stresuri puternice, unor încercări emoţionale 
care îl depăşesc. Pe parcursul întregului an şcolar copilul se epuizează din cauza 
activităţilor, obligaţiilor, problemelor zilnice pe care trebuie să le realizeze. 
1 Практическая психология образования. Под редакцией И. В. Дубровиной, 2004.
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Astfel, deseori se poate observa că la fi nele anului de învăţămînt mulţi copii sînt:  

 Supraobosiţi  Agresivi  

 Tensionaţi  Nervoşi

 Apatici  Palizi ş.a.

 Inerţi 

În acest context, e foarte important ca învăţătorii să fi e atenţi şi să dea dovadă 
de înţelegere şi compasiune, în special faţă de copiii suprasolicitaţi în diverse munci 
de către părinţi şi care vin la şcoală obosiţi de pe urma eforturilor fi zice depuse şi a 
nesomnului. 

Semne ale impactului negativ al 
suprasolicitării fi zice a copilului
După cum s-a menţionat, rolul şi implicarea cadrelor didactice în menţinerea sănătăţii 
psihice a copiilor este indiscutabil. Ar fi  o sarcină şi chiar o datorie a lor nu numai 
să observe aceşti copii defavorizaţi, dar şi neapărat să intervină, pe cît le permit 
posibilităţile. Dezavantajul este că  profesorul sau educatorul nu cunoaşte atitudinea 
şi cerinţele părinţilor faţă de copil. Însă, dacă există dorinţă, aceasta se poate uşor de 
determinat, în special după comportamentul copilului, felul lui de a fi , modul în care 
relaţionează cu semenii, cu adulţii ş.a.

Astfel, pot fi  menţionate un şir întreg de semne ale suprasolicitării fi zice a copilului:

 Nivel scăzut al capacităţii de studiu, care constituie şi cauza majoră a insuccesului şcolar;

 Grad sporit de nelinişte (în cazurile cînd pe seama copilului se aruncă prea multe 
responsabilităţi care îl depăşesc);

 Simţ ridicat al vinovăţiei. Astfel de copii sînt uşor de manipulat;

 Sentiment accentuat al inferiorităţii;

 Lipsa interesului cognitiv;

 Nivel scăzut al atenţiei voluntare. Uneori copilul nu este în stare să se concentreze 
asupra celor mai simple exerciţii sau probleme;

 Nesiguranţă. Chiar dacă face ceva bine, el nu este sigur de rezultat;

 Timiditate şi nelinişte;

 Respect de sine redus; 

 Sentiment de neajutorare şi de dependenţă; 

 Lipsă de interese, de iniţiativă, indiferenţă şi pasivitate.

Copiii expuşi eforturilor fi zice excesive sau care îndeplinesc munci înjositoare, periculoase, 
deseori sînt ridiculizaţi de colegi. În asemenea cazuri, ei pot deveni imprevizibili: obraznici, 
violenţi şi agresivi, acesta fi indu-le un mod de apărare. 
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De notat că minorii care muncesc sînt mai vulnerabili decît adulţii, pentru că sistemele 
lor osos şi psihic nu sînt complet formate. De aceea ei obosesc mai repede şi se 
epuizează chiar după un volum mic de lucru, rămînînd nedezvoltaţi fi zic, piperniciţi, 
gîrboviţi. Sistemul imun le slăbeşte, făcîndu-i mai sensibili la diverse boli. 

Copiii lucrează adesea în condiţii de izolare. Iată de ce ei pot avea probleme de 
comunicare, mult mai greu se integrează în colectiv şi se ataşează de cineva, pierd 
încrederea în adulţi, nu sînt cooperanţi. Ei cresc cu sentimente de subapreciere 
din cauza că nu pot comunica, rămîn în urmă de evenimente, nu au ocazia de a 
interacţiona cu semenii, de a participa la activităţi şcolare care să-i pună în valoare, 
să le ajute să-şi demonstreze capacităţile, să-şi verifi ce potenţialul şi, principalul, să le 
ajute să se dezvolte. Asemenea copii devin retraşi, trişti, izolaţi şi marginalizaţi. Ei sînt 
împinşi de timpuriu spre maturitate, înainte de a reuşi să fi e pregătiţi fi zic şi psihic de 
această etapă.

Deci, efortul fi zic de lungă durată acţionează negativ asupra stării emoţionale, morale, 
intelectuale şi fi zice a copiilor. Minorii supraîncărcaţi atît fi zic, cît şi psihic sînt lipsiţi de 
copilărie, deoarece munca grea ce o îndeplinesc acasă şi programa şcolară voluminoasă 
le fură aproape tot timpul şi ei nu mai reuşesc să practice activităţi specifi ce copilăriei 
– să se joace, să alerge, să contemple natura şi să hoinărească fără griji. Antrenarea 
excesivă a copiilor în diferite munci constituie un obstacol în calea dezvoltării lor şi le 
sărăceşte viitorul. 

Recomandări şi strategii practice pentru a ajuta 
copiii exploataţi prin muncă
E util să ştiţi:

1. Cauzele neliniştii şi nervozităţii copilului pot fi  următoarele: 

 Cerinţele sporite înaintate faţă de minor;

 Critica permanentă la care este supus;

 Controlul excesiv şi evaluarea continuă a comportamentului şi a acţiunilor lui;

 Pedepsele morale şi fi zice;

 Lipsa de tact din partea adulţilor.

2. Factorul de seamă care contribuie la îmbunătăţirea relaţiei dintre copii şi adulţi este 
suportul psihologic. 

Suportul psihologic constituie un proces în care adultul se concentrează asupra 
susţinerii şi încurajării calităţilor pozitive ale copilului.  Aceasta îl va ajuta pe minor:

 să-şi sporească autoaprecierea;

 să capete încredere în sine şi în capacităţile sale;

 să evite greşelile;

 să depăşească insuccesele.
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Altfel spus, a-i oferi suport înseamnă a avea încredere în copil. El are nevoie de 
aceasta oricînd, dar în special atunci cînd se afl ă într-o situaţie defavorabilă.

Pentru a-l susţine moral pe copil, a-l ajuta să devină o natură participativă, să fi e o 
persoană activă, independentă este necesar:

 Să-i arătaţi în permanenţă care sînt părţile lui tari, calităţile lui pozitive;

 Să evitaţi să subliniaţi în permanenţă eşecurile lui;

 Să-i arătaţi că sînteţi satisfăcuţi de rezultatele, comportamentul, succesele lui. 
Într-un cuvînt, să-l lăudaţi şi să-l încurajaţi;

 Să-i demonstraţi dragoste şi respect; 

 Să-l ajutaţi să divizeze sarcinile voluminoase în unele mai mici pe care el le-ar putea 
realiza pe rînd, consecutiv;

 Să vă afl aţi cît mai mult timp alături de el;

 Să apelaţi la umor în relaţia cu el;

 Să fi ţi la curent cu toate încercările copilului de a se isprăvi cu problema ce-l preocupă 
şi să-l ajutaţi să aleagă calea cea mai bună de soluţionare a ei; 

 Să-i permiteţi să se descurce de unul singur cu sarcina încredinţată acolo, unde este 
posibil;

 Să evitaţi pedepsele, în special cele corporale, în stabilirea disciplinei. Recurgeţi la 
discuţii, explicaţii, negocieri;

 Să acceptaţi individualitatea copilului;

 Să-i acordaţi vot de încredere;

 Să-i ajutaţi să devină sigur pe sine, pentru a se putea descurca cu problema apărută;

 Să memorizaţi şi să reamintiţi în permanenţă succesele lui şi nu insuccesele.

3. Foarte importante sînt atitudinile adultului în cursul discuţiei cu copilul. Sînt 
cunoscute şase atitudini posibile în cadrul unui dialog. Unele favorizează dialogul 
şi clarifi carea problemei, în timp ce altele îl blochează. Astfel, există:

Atitudini defavorizante: 

 Atitudinea de evaluare, care implică o judecare a faptelor;

 Atitudinea de interpretare, care uneori poate fi  deformată;

 Atitudinea de anchetă, atunci cînd adultul bombardează copilul cu o serie de întrebări;

 Atitudinea de suport, de susţinere, ce urmăreşte încurajarea copilului pentru a depăşi 
situaţia difi cilă pe care acesta o traversează.

Atitudini favorizante: 

 Atitudinea de decizie, atunci cînd se propun soluţii imediate copilului;
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 Atitudinea de comprehensiune, ce refl ectă efortul adultului de a asculta copilul şi de a-i 
înţelege problema fără a-l judeca.

După cum observăm, atitudinile favorizante pot facilita comunicarea cu minorul, ne 
ajută să creăm cadrul şi să adoptăm acele atitudini care să-i permită să-şi clarifi ce 
problema, să se distanţeze de ea şi să-şi modifi ce comportamentul. De menţionat, că 
prin alegerea potrivită a  atitudinii pot fi  compensate anumite carenţe ale educaţiei. 

Dacă sînteţi profesor sau educator, în cele ce urmează vă propunem o serie de strategii 
practice aplicate atît în lucrul cu copiii, cît şi cu părinţii acestora.

STRATEGII PRACTICE APLICATE COPIILOR AFLAŢI ÎN DIFICULTATE:

 Să fi ţi deschişi în comunicare;

 Să optaţi pentru relaţii de încredere şi astfel veţi avea o comunicare reuşită şi efi cientă;

 Să detensionaţi confl ictele în care sînt implicaţi în special aceşti copii;

 Să urmăriţi tot ce se petrece cu ei, pentru a putea atenţiona psihologii, asistenţii sociali 
şi autorităţile competente;

 Să observaţi şi să le analizaţi atent comportamentul pentru o mai bună înţelegere a 
psihologiei lor;

 Să luaţi măsurile necesare care să vizeze înlăturarea cauzelor abuzurilor, exploatării şi 
reducerea tulburărilor somatice, psihice şi comportamentale;

 Să observaţi capacităţile copilului pentru a-i ajută să şi le dezvolte în continuare;

 Să discutaţi în particular cu aceşti copii, de la inimă la inimă, sincer, deschis, 
nonevaluativ;

 În cadrul orelor educative, măsurilor extraşcolare implicaţi-i în discuţii şi dezbateri;

 Să fi ţi tolerant şi îngăduitor, constituind un bun exemplu pentru întreaga clasă de copii, 
deoarece modelul profesorului contează mult;

 Să încercaţi să studiaţi situaţia familială a copilului, relaţiile lui cu părinţii pentru a şti 
cum de procedat în continuare;

 Să stimulaţi şi să apreciaţi chiar şi cel mai minim progres al lor. Aprecierea făcută de 
profesor este interiorizată de elev şi devine autoapreciere; 

 Să organizaţi treninguri de dezvoltare a personalităţii, de cultivare a încrederii în sine, 

Pentru a ajuta copiii afl aţi în difi cultate, este necesar 
a lucra în două direcţii:

1. lucrul nemijlocit cu asemenea copii;

2. lucrul cu părinţii acestor copii.
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care să le ajute să depăşească complexele;

 Să vă transpuneţi în situaţia psihologică a copilului;

 Să-i treziţi  emoţii pozitive bazate pe înţelegere şi empatie;

 Să evaluaţi corect şi realist necesităţile copiilor.

STRATEGII PRACTICE APLICATE ÎN LUCRUL CU PĂRINŢII:

 Să dezvoltaţi parteneriatul şcoală – familie;

 Să creaţi o relaţie individualizată cu părinţii, adică să le propuneţi un dialog, deoarece 
discuţiile între patru ochi înseamnă o schimbare de climat, de situaţie, ce îl poate 
determina pe părinte să refl ecteze şi să-şi schimbe atitudinile negative şi, respectiv, 
comportamentul;

 Să-i informaţi despre consecinţele muncii în exces asupra sănătăţii şi intelectului 
copilului;

 Să discutaţi despre impactul negativ al violenţei asupra copilului;

 Să implicaţi părinţii în activităţile şcolare şi extraşcolare ale copilului;

 Să-i invitaţi la orele educative cu tematică respectivă;

 Să organizaţi seminare, lecţii, cluburi ale părinţilor unde aceştia ar obţine diverse 
informaţii, şi-ar dezvolta abilităţi de comunicare, ar învăţa tehnici de relaţionare cu 
propriii copii, ar face schimb de experienţă ş.a.
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CAPITOLUL IV

МUNCA COPIILOR ÎN 
CONTEXTUL EGALITĂŢII DE GEN

Trăim într-o perioadă cînd omenirea tinde spre instaurarea egalităţii genurilor, spre 
crearea oportunităţilor egale pentru femei şi bărbaţi, fete şi băieţi, pentru ca fi ecare 
persoană să aibă posibilitatea de a se prevala, în egală măsură, de drepturile sale umane 
şi de a participa activ la toate procesele de dezvoltare. În septembrie 2000, liderii a 191 
de ţări ale lumii, inclusiv Republica Moldova, s-au întrunit la Summitul Milenar al ONU 
pentru a-şi asuma angajamentele ţărilor lor în consolidarea eforturilor globale pentru 
pace, drepturile omului, democraţie, o guvernare bună, un mediu durabil, eradicarea 
sărăciei şi promovarea principiilor demnităţii umane, egalităţii şi echităţii. Rezultatul 
acestei reuniuni constituie Declaraţia Milenară care conţine Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului (ODM), ce urmează a fi  îndeplinite pînă în anul 2015. 

Promovarea egalităţii genurilor şi împuternicirea femeilor este unul din cele opt 
Obiective de Dezvoltare ce se conţin în Declaraţia Milenară. 

De ce este necesară instaurarea 
egalităţii genurilor?
Principiul egalităţii de gen reclamă protecţia, promovarea şi respectarea drepturilor 
umane ale bărbaţilor şi femeilor, asigurarea şi oferirea şanselor egale pentru femei 
şi bărbaţi în toate sferele vieţii, iar iniţierea şi menţinerea unui proces efi cient de 
mandatare a femeilor constituie garanţia succesului în construcţia unei societăţi a 
şanselor egale.

La momentul actual, instaurarea egalităţii genurilor constituie un imperativ, deoarece 
femeile, care alcătuiesc mai mult de jumătate din populaţia globului (în Moldova ele 
constituie 51,8%), au un statut mult mai inferior ca al bărbaţilor, iar potenţialul lor nu 
este apreciat la justa valoare. 

Statisticile confi rmă că în privinţa femeii există discriminări vădite, situaţia prezentîndu-
se în felul următor:

  femeile realizează 2/3 din întregul volum de muncă;

  îşi asumă o parte enormă a activităţilor casnice, avînd practic o zi dublă de muncă;
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  îndeplinesc aproape de trei ori mai mult lucru neremunerat decît bărbaţii;

  80% din refugiaţii lumii sînt femei şi copii;

  70% din persoanele analfabete sînt femei;

  70% din numărul copiilor neşcolarizaţi sînt fetiţe;

  70% din numărul persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei sînt femei.

În condiţiile unor asemenea discrepanţe nu poate fi  posibilă dezvoltarea armonioasă 
a umanităţii, căci un indice important al nivelului de dezvoltare a civilizaţiei 
contemporane este statutul femeii, rolul pe care-l ocupă ea în viaţa societăţii. 
Participarea în egală măsură a femeilor şi a bărbaţilor în toate politicile publice, în 
programele şi activităţile de dezvoltare a devenit o cerinţă a timpului. Interesele 
femeilor, la fel ca şi ale bărbaţilor, trebuie să devină un criteriu indispensabil pentru 
elaborarea concepţiilor generale, monitorizarea şi evaluarea direcţiilor principale 
de activitate, precum şi a programelor în domeniile politic, economic şi social. O 
atare abordare ar acorda benefi cii tuturor actorilor sociali, conform necesităţilor, şi ar 
contribui la eliminarea inegalităţilor.  

Conceptul egalităţii de gen presupune un şir de acţiuni concrete, prin intermediul 
cărora sînt eliminate disparităţile dintre sexe, stereotipizarea, atitudinile sexiste şi 
discriminarea. Realizarea conceptului respectiv presupune elaborarea unor politici 
publice efi ciente, strategii şi proiecte durabile, graţie cărora ar putea fi  consolidată o 
societate în care principiul egalităţii de gen să fi e unul primordial.

A devenit necesară încorporarea explicită a dimensiunii de gen şi în programele de 
combatere a exploatării muncii copilului.

La scurt timp după aceasta, în anul 2000, OIM a adoptat Planul de integrare a 
egalităţii de gen în toate programele şi iniţiativele de combatere a exploatării copiilor 
prin muncă, în care sublinia că fetele sînt îndeosebi de vulnerabile la fenomenul dat 
 şi, de aceea, ele trebuie să constituie grupul prioritar în acest domeniu. 

CE ESTE EGALITATEA ÎNTRE GENURI?

Atunci cînd ne propunem să abordăm o problemă sau alta sub aspectul egalităţii de 
gen, trebuie să pătrundem în esenţa cîtorva noţiuni. 

Încă în anul 1999, Organizaţia Internaţională a Muncii, în Convenţia 
182 cu privire la eliminarea celor mai grave forme de exploatare a 
muncii copiilor atenţiona comunitatea mondială asupra necesităţii 
de a lua în consideraţie specifi cul condiţiei fetiţelor.
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CE ESTE SEXUL ŞI CE ESTE GENUL? 

Sexul

defi neşte deosebirile biologice
dintre femeie şi bărbat

Genul/gender

este defi niţia socială a bărbaţilor 
şi femeilor

Sexul este o noţiune universală, ce se referă la caracteristicile fi ziologice, anatomice, 
care sînt permanente, constante şi, în mod normal, nu pot fi  schimbate.

Care sînt diferenţele de sex şi care sînt diferenţele de gen?

Diferenţe de sex:

Bărbaţii Femeile

nu nasc nasc

hrănesc bebeluşii cu biberonul hrănesc sugarii la sîn

băieţii la o anumită vîrstă 
îşi schimbă vocea

fetiţele nu-şi schimbă vocea la pubertate

Diferenţele biologice ale copilului la naştere, ca fi ind băiat ori fată, sînt foarte 
importante mai tîrziu cînd el ajunge la pubertate, apoi devine adult. Anume datorită 
acestor diferenţe, chiar din momentul naşterii, toate societăţile atribuie băieţilor şi 
fetelor anumite roluri, şi aşteptările de la femeie/fată, bărbat/băiat sînt diferite. Copiii 
sînt socializaţi pentru a îndeplini roluri de bărbat sau femeie. 

Genul este o variabilă socio-economică pentru a analiza diferenţele între băieţi şi fete, bărbaţi 
şi femei privind rolurile, responsabilităţile şi nevoile, oportunităţile şi constrîngerile lor. 

Fiind o noţiune constituită social, genul:

  diferă de la o cultură la alta, de la epocă la epocă, de la ţară la ţară; 

  este infl uenţat de factori socio-economici, momente de criză, de război; 

  este o noţiune dinamică, se schimbă în timp şi defi neşte ce pot şi ce trebuie să facă 
femeile şi bărbaţii intr-o anumită societate, la un anumit moment.

Diferenţele de gen desemnează deosebirile dintre bărbaţi şi femei din punctul de 
vedere a trei dimensiuni:

  accesul la viaţa politică;

  accesul la piaţa forţei de muncă salarizate;

  domeniul bunăstării umane în sens larg.

Rolurile de gen fi xează atitudinile şi comportamentele dominante pe care societatea le 
asociază cu fi ecare sex. Acestea includ drepturile şi responsabilităţile normative pentru 
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bărbaţi şi femei într-o anumită societate, adică activităţile presupuse ca trebuind să le 
facă bărbaţii şi, respectiv, femeile.

Rolurile de gen, care sînt deviyate în productiv şi reproductiv, se schimbă în timp, 
variază între şi în interiorul comunităţilor şi culturilor. 

În majoritatea ţărilor bărbaţii au, în general, rol productiv, în timp ce femeile au atît rol 
productiv, cît şi rol reproductiv sau casnic.

Rolul productiv cuprinde acele activităţi efectuate de bărbaţi şi de femei, pentru care 
aceştia sînt remuneraţi. Ele pot fi realizate fie în afara casei printr-o slujbă plătită, fie prin 
munca la pămînt, în gospodăria ce aparţine familiei. 

Rolul reproductiv include activităţile casnice care cad de obicei în sarcina femeilor: 
îngrijirea şi educarea copiilor, spălatul rufelor, gătitul, curăţenia zilnică, cumpărăturile 
pentru întreaga familie etc.

Activităţile din afara casei sînt vizibile pentru că sînt plătite – de aceea sînt recunoscute 
drept muncă. Cele din casă nu aduc venit, de aceea sînt considerate naturale şi 
neproductive, adesea nici nu sînt recunoscute drept muncă.

Rolul comunitar revine preponderent femeilor ca extindere a rolului reproductiv. 
Include activităţi neplătite, făcute voluntar: organizarea serbărilor pentru copii, 
îngrijirea bătrînilor etc.

Datorită faptului că bărbaţii sînt implicaţi în absolută majoritate doar în realizarea 
rolului productiv, pe cînd femeile au atît rol productiv, cît şi reproductiv, între ei apare 
o diferenţă în ceea ce priveşte timpul disponibil. Purtînd pe umeri o povară dublă, 
femeile au mai puţin timp pentru odihnă, pentru instruire şi comunicare.

Nevoi de gen: avînd roluri şi responsabilităţi diferite, bărbaţii şi femeile au şi nevoi de 
gen diferite, care sînt strategice sau practice. 

Nevoile practice se referă la lucrurile de care femeile şi bărbaţii au nevoie pentru a 
îndeplini rolurile sociale care le sînt atribuite. Caracteristic pentru acest tip de nevoi 
este faptul că ele pot fi satisfăcute fără ca rolurile femeilor şi bărbaţilor în societate să se 
schimbe. Femeile, de exemplu, pentru a îndeplini rolul reproductiv au nevoie practică 
de magazine plasate aproape de casă, de grădiniţă de copii, maşină de spălat etc.

Satisfacerea nevoilor strategice: asigurarea protecţiei împotriva hărţuirii sexuale, 
a violenţei domestice, eliminarea mesajelor sexiste din cărţi, manuale, din filme, 
încurajarea femeilor de a candida în alegeri, se referă la raporturile inegale ce există 
în societate între bărbaţi şi femei şi contribuie la schimbarea poziţiilor tradiţionale ale 
bărbaţilor şi femeilor în societate. 
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CE PRESUPUNE EGALITATEA DE GEN?

Egalitatea de gen include: 

 drepturi şi responsabilităţi egale pentru femei şi bărbaţi:

 tratament egal şi oportunităţi egale pentru femei şi bărbaţi în încadrarea în cîmpul 
muncii, în relaţiile între muncă şi viaţa privată.

Egalitatea de gen este o problemă de care trebuie să se ţină cont în toate domeniile de 
dezvoltare şi la toate etapele: la planifi care şi proiectare, la implementare, monitorizare 
şi evaluare.

Instaurarea egalităţii de gen nu este o problemă doar a femeilor, este 
o responsabilitate a întregii societăţi.

În cazul unor dezechilibre de gen sînt necesare măsuri speciale pentru promovarea  
femeilor şi eliminarea inegalităţilor. Astfel, sînt necesare măsuri specifi ce pentru a 
redresa dezechilibrele de gen în poziţia bărbaţilor şi femeilor, pentru ca ultimele 
în egală măsură să poată participa în procesele de dezvoltare şi să benefi cieze de 
rezultatele obţinute.

CE ESTE ANALIZA DE GEN?

Pentru a identifi ca situaţia copiilor implicaţi în muncă din perspectiva egalităţii de 
gen, pentru a determina necesităţile şi priorităţile fetelor şi băieţilor este necesar de a 
recurge la analiza de gen. A face analiza de gen înseamnă a descompune o problemă 
în părţile ei componente, a te raporta critic la fi ecare dintre ele, a observa şi a colecta 
informaţii. Aceasta este o cercetare şi o analiză, care ţine cont de interesele ambelor 
genuri, utilizînd întreaga varietate de date cantitative şi calitative.

Analiza de gen este necesară: 

   în faza de documentare – pentru a aduna şi a analiza informaţiile specifi ce privind 
situaţia fetelor şi băieţilor, pentru a elabora un plan de acţiuni care ar include măsuri 
adecvate pentru fi ecare dintre ei;

   în faza de desfăşurare a planului – tipul de activităţi, durata şi locul de desfăşurare a 
acestora să ţină cont de particularităţile persoanelor feminine şi masculine;

   în faza de evaluare – analiza impactului activităţilor asupra ambelor genuri. 

Asigurarea şanselor egale pentru băieţi şi fete, femei şi bărbaţi este o problemă de 
care trebuie să se ţină cont şi în procesele de argumentare a dezvoltării economice, 
deoarece sănătatea, educaţia forţei de muncă constituie o condiţie indispensabilă a 
dezvoltării social-economice durabile. 

De aceea, cînd analizăm munca copilului, cînd ne propunem drept scop eliminarea 
exploatării minorilor prin muncă, încorporarea explicită a dimensiunii de gen în toate 
politicile şi programele devine extrem de importantă.

O perioadă îndelungată munca copiilor era analizată exclusiv de pe poziţia băieţilor, 
deoarece se presupunea că nevoile şi perspectivele băieţilor şi fetelor care lucrau 
erau aceleaşi. Această situaţie a şi determinat faptul că nevoile fetelor lucrătoare erau 
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ignorate, deşi ele reprezentau o parte foarte mare a copiilor care munceau. O atare 
atitudine faţă de problemele fetelor implicate în muncă s-a menţinut pînă la adoptarea 
de către ONU a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului (1989). Mai tîrziu, 
Conferinţa a IV-a pentru problemele femeilor de la Beijing (1995) şi ILO în Convenţia 
nr. 182 din 1999 au subliniat necesitatea abordării muncii copilului şi din perspectiva 
nevoilor fetelor. 

În prezent, cînd analizăm munca copilului în contextul egalităţii de gen, stabilim 
diferenţe mari în ce priveşte gravitatea şi caracterul problemelor cu care se confruntă 
fetele şi băieţii.  

În primul rînd, trebuie să ţinem cont de faptul că ei au diferite experienţe. Numărul 
fetelor încadrate în muncă este subestimat, deoarece natura activităţii lor este invizibilă 
ori ascunsă, ele fiind mai mult implicate în lucrul domestic, în sfera de deservire, 
confecţionare a îmbrăcămintei ori în sex business. Băieţii sînt angajaţi în construcţii, 
minerit, pescuit, adesea sînt recrutaţi în conflicte armate.

În al doilea rînd, peste tot în lume fetele şi femeile din familiile sărace au acces redus 
la educaţie, instruire, iar drept consecinţă posibilităţi limitate de promovare. În multe 
societăţi investiţiile în educaţia fetelor se consideră a fi nerezonabile, deoarece ele în 
viitor vor rămîne acasă şi se vor folosi de beneficiile soţilor. Printre copiii implicaţi în 
muncă fetele au un nivel de instruire net inferior băieţilor, cu toate acestea ele sînt 
solicitate excesiv ca lucrătoare casnice, deoarece sînt mai rezistente şi de obicei foarte 
disciplinate. Ele încep să lucreze la o vîrstă mult mai mică, în schimb băieţii au mai 
multe oportunităţi de a merge la şcoală. 

Părinţii, în mare majoritate, au diferite cerinţe, speranţe şi aşteptări de la fiice şi feciori. 
Copiii sînt deprinşi, de la cea mai mică vîrstă, să preia rolul de gen al părinţilor: fetele 
– al mamelor, băieţii – al taţilor. 

Fetele, fiind încadrate în munci domestice invizibile, cum ar fi pregătirea bucatelor, 
menajul, ajutorarea membrilor familiei în gospodărie sau în afacerile economice, rămîn 
a fi izolate de societate, devin vulnerabile, adesea sînt supuse abuzului fizic, emoţional 
şi sexual.

Activitatea femeilor şi fetelor casnice deseori nu este remunerată. Această categorie 
nu este inclusă în populaţia economic activă, lucrul casnic nu se consideră activitate 
economică, nu intră în produsul net.  

În majoritatea societăţilor munca copiilor este divizată în activităţi pentru băieţi şi aparte 
pentru fete. Chiar atunci cînd familia are propria afacere, feciorii însuşesc meseria tatălui, 
iar fiicele lucrează alături de mame, îndeplinind munci adesea de calificare joasă şi în 
acelaşi timp periculoase. În majoritate fetele sînt implicate în “sectoarele ascunse” şi 
nereglementate, cum ar fi deservirea casnică, sexul comercial etc.    

Faptul că în multe cazuri fetele nu sînt remunerate pentru lucrul pe care-l realizează 
sau li se plăteşte incomplet doar parţial se explică prin nivelul diferit de educaţie şi 
experienţă de muncă, în rest constituie o dovadă a discriminării de gen şi nerespectarea 
principiului de remunerare egală pentru muncă de valoare egală.
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De obicei fetiţele sînt implicate în muncile casnice din frageda copilărie. În unele 
familii toată povara gospodăriei este lăsată pe umerii lor firavi, deoarece tradiţional 
se consideră că aceasta este o muncă uşoară şi inofensivă. Investigaţiile recente 
demonstrează, însă, că activităţile domestice pot avea consecinţe grave pentru copii şi 
trebuie să fie incluse în lista muncilor periculoase. Încă în anul 1989 OIM a menţionat că 
minorii care muncesc ca lucrători casnici sînt foarte vulnerabili şi sînt supuşi diverselor 
forme de exploatare. Problema constă în faptul, că majoritatea lor nu pot fi protejaţi. 
În timp ce angajatorii oneşti oferă copiilor săraci o şansă pentru dezvoltare, educaţie 
mai bună, în majoritatea cazurilor, totuşi, persoanele antrenate în munci casnice au un 
statut foarte jos, sînt remunerate la cel mai scăzut nivel, trăiesc practic în sclavie, viaţa 
lor depinzînd de mila patronilor. 

Rezultatele studiului-pilot “Munca copiilor în mediul rural” au scos în evidenţă diferenţe de 
gen referitoare la numărul activităţilor efectuate de fete şi la vîrsta de antrenare a acestora 
în muncă. Studiul a confirmat că fetele preiau o parte mai mare de sarcini gospodăreşti 
şi sînt impuse să muncească de la o vîrstă mai timpurie în comparaţie cu băieţii. Ele 
mai frecvent îndeplinesc lucruri considerate tradiţional “bărbăteşti“ – tăiatul lemnelor, 
îngrijirea animalelor, păscutul vitelor. În acelaşi timp, băieţii mai rar sînt implicaţi în lucrări 
considerate “femeieşti” – pregătirea mîncării, spălatul veselei, dereticarea în casă.

Părinţii fac o delimitare strictă între activităţile atribuite tradiţional fetelor şi băieţilor. 
Astfel,  pentru fete ei consideră acceptabile activităţile casnice, curăţenia, dădăcirea 
fraţilor mai mici, spălatul rufelor, pregătirea mesei, îngrijirea păsărilor/animalelor, 
cusutul/croşetatul; iar pentru băieţi – activităţi agricole, curăţenia în curte, căratul apei, 
tăiatul lemnelor.

Distribuţia copiilor din eşantion pe gen şi vîrstă şi după muncile efectuate1

 

FETE BĂIEŢI

pînă la 13 
ani

peste 13 
ani

pînă la 13 
ani

peste 13 
ani

lucrez în grădină/
prăşesc 19 13,10% 54 37,24% 17 11,72% 36 24,83%

am grijă de fratele/
sora mai mic/ă 5 3,45% 11 7,58% 4 2,76% 1 0,69%

fac curăţenie în casă 25 17,24% 59 40,69% 13 8,97% 17 11,72%

îngrijesc de animale/ 
păsări, mulg vaca 20 13,79% 59 40,69% 21 14,48% 44 30,35%

merg cu vitele  
la păscut 10 6,90% 17 11,72% 11 7,59% 12 8,27%

vînd cu părinţii la 
piaţă/în stradă 5 3,45% 9 6,20% 3 2,07% 5 3,45%

pregătesc mîncare 16 11,03% 52 35,86% 4 2,76% 5 3,45%

1 Studiul-pilot „Munca copiilor în mediul rural”, CNSIPF, ILO-IPEC, 2004.
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tai lemne 2 1,38% 10 6,89% 9 6,21% 26 17,93%

coc pîine 1  2      

muncesc la cineva 
singur sau cu părinţii 1 0,69% 14 9,65% 4 2,77% 22 15,17%

Rezultatele studiului constată faptul că marea majoritate a copiilor din mediul 
rural sînt antrenaţi  permanent şi cu intensitate destul de înaltă în diferite 
munci în gospodăria casnică şi în afara ei. Aproape toţi copiii intervievaţi 
(99,31%) au răspuns că îngrijesc animalele domestice, activitate ce presupune 
şi curăţirea grajdului, mulsul vacilor, dusul vitelor la păscut etc.

Circa 87 la sută din copii îndeplinesc lucrări agricole (sădit, prăşit, săpat, plivit, 
udat, cosit şi recoltare etc.). Un procent mare din respondenţi (78,6%) au indicat, că 
participă la menaj: dereticarea casei, spălatul rufelor etc. De subliniat, că nu există 
diferenţe esenţiale între sexe referitoare la realizarea acestor activităţi.

Pregătirea mîncării, care include şi căratul apei, spălarea veselei este activitatea 
casnică a 53 la sută din respondenţi, fiind preponderent rezervată pentru fete.

Reieşind din opiniile expuse de părinţi, gama activităţilor acceptabile pentru copii 
este cu mult mai restrînsă şi mai clar diferenţiată pe sexe în comparaţie cu situaţia 
reală, cînd copiii, deopotrivă băieţi şi fete, sînt implicaţi zilnic în cele mai diferite 
munci.

În prezent, în multe societăţi, valoarea economică a fetelor a crescut, deoarece ele 
aduc venit familiei. Aceasta demonstrează că rolurile de gen ale fetelor se modifică, 
dar schimbările respective deocamdată nu influenţează pozitiv viaţa lor. 

Un rol important în promovarea egalităţii de gen în societate, în dezvoltarea conştiinţei 
de gen, acceptarea sau neacceptarea rolurilor şi valorilor de gen îl are procesul 
educaţional. Spre regret, majoritatea sistemelor de instruire şi educaţie contribuie la 
menţinerea inegalităţii de gen în societate. Curriculum-ul şcolar şi manualele în multe 
cazuri descriu fetele şi femeile în poziţii de subordonare, ca mame, soţii, educatoare 
etc., pe cînd taţii, băieţii sînt prezentaţi ca ingineri, constructori, savanţi. Astfel, sistemul 
de învăţămînt, prin toate instrumentele sale, menţine stereotipurile create de întreaga 
noastră cultură cu privire la rolurile femeilor şi bărbaţilor, la ocupaţiile strict delimitate 
conform apartenenţei de sex a persoanei.

Studiul „Modele şi valori de gen în învăţămîntul public din Republica Moldova” 
efectuat de Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii 
în cadrul proiectului „Refl ectarea dimensiunii de gen în curriculum-ul şcolar 
şi manuale”2 a demonstrat că profesorii recomandă fetelor şi băieţilor meserii 
puternic diferenţiate pe gen:

         pentru băieţi: şofer, zidar, tîmplar, strungar, poliţist, tractorist;

          pentru fete: croitoreasă, cosmeticiană, coafeză, moaşă, dădacă, servitoare, 
  asistent social.

2 Modele şi valori de gen în învăţămîntul public din Republica Moldova, Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele   
 Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare”, Chişinău, 2005.
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3 Eşantionul de elevi intervievaţi în cadrul Studiului „Modele şi valori de gen în învăţămîntul public din R.M.” a fost constituit din 461 de  
 elevi: 256 fete şi 205 băieţi.

Elevii3 au exprimat aceeaşi atitudine ca şi profesorii cu privire la meseriile pe 
care ei cred că ar trebui să le practice fetele şi băieţii. Astfel, în cadrul studiului 
respectiv, ei au distribuit profesiile în felul următor:

Meserii Recomandări  
pentru fete

Recomandări  
pentru băieţi

Aviator, pilot               – 55
Tîmplar – 40
Mecanic auto – 28

Militar, pompier – 23
Gardă de corp – 22
Maşinist – 10
Secretară 131 –
Cosmetician, coafeză 116 –
Soră medicală 78 –
Dădacă 23 –
Florăreasă 14 –
Medic 227 150
Profesor 336 122
Director 71 124
Politician 17 67

Vizual, manualele învăţămîntului din ţară construiesc pe ansamblu o lume 
preponderent masculină. Rolurile de gen atribuite în imaginile din manuale sînt 
tradiţionale. Fetele servesc masa, spală vesela, fac curăţenie, îngrijesc florile, sînt, cel 
mai des, învăţătoare. Activităţile pe care ele le practică sînt relevant legate de îngrijirea 
copiilor, bolnavilor, bătrînilor. 

Iată unii indicatori ai diverselor ocupaţii ale fetelor şi băieţilor în manualele analizate în 
cadrul proiectului sus-menţionat:

Sfera profesională

Pentru bărbaţi/băieţi: fac armata, conduc, învaţă, studiază, ară, vînează, predau, 
împuşcă, lucrează la calculator, pictează, şofează etc.

Pentru femei/fete: vînd, îngrijesc de animale (mulgătoare), învaţă, spală vesela, educă 
copii, dansează.

Astfel, potrivit dr. Sara Delamont, profesor specializat în domeniul sociologiei educaţiei, 
Universitatea Cardiff, Marea Britanie, şcoala dezvoltă şi fortifică segregarea de gen, 
stereotipurile şi uneori, discriminarea, ceea ce conduce la exagerarea negativă a 
aspectelor de gen.

Tendinţele de discriminare de gen în educaţie şi instruire contribuie mai apoi la 
segregarea de gen pe piaţa forţei de muncă.
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Alt factor de care trebuie să ţinem cont atunci cînd analizăm fenomenul exploatării 
copilului prin muncă este rolul părinţilor.

Spre regret, mulţi părinţi cu venituri mici nu sînt în stare să asigure odraslelor un nivel 
adecvat de educaţie şi bunăstare. În plus, unii dintre ei consideră că munca este o 
ocupaţie corespunzătoare şi normală pentru copiii din familiile sărace. Şi dacă au băieţi 
şi fete, neavînd bani ca să achite taxa pentru studii tuturor copiilor, ei dau preferinţă 
feciorilor – aceştia sînt trimişi la şcoală, la studii, iar fi icele la muncă. Cu regret, există 
părinţi care susţin părerea că băieţii în mod obligatoriu trebuie să înveţe o meserie, în 
timp ce pentru fete aceasta nu este neapărat necesar – ele vor putea avea o viaţă mai 
bună căsătorindu-se reuşit.

Diferenţele de gen sînt evidenţiate în diverse studii de caz efectuate în cadrul unor 
proiecte implementate de ONG-urile din România. Astfel, Studiul “Copiii care muncesc 
pe stradă”, realizat în 2003 de CEDP Step by Step, Şcoala Naţională de Studii Politice 
şi Administrative, arată că  numărul băieţilor implicaţi în munci stradale este mult mai 
mare decît al fetelor (66% băieţi şi 34% fete). Persoanele de sex feminin, de obicei, sînt 
subordonate celor de sex masculin. Rata abandonului şcolar şi analfabetismul sînt 
foarte ridicate în rîndul fetelor. Copiii consideră că este mai bine să fi i băiat decît fată 
pentru că găseşti mai uşor o muncă şi băieţii cîştigă mai mult. 

Principii de integrare a dimensiunii de gen 
în activităţile de combatere a exploatării 
prin muncă a copilului4 

   Creşterea nivelului de conştientizare – este nevoie de o cunoaştere a structurilor 
sociale, a modelelor complementare de gen, a rolurilor specifi ce, de o înţelegere a 
diviziunii muncii în gospodărie şi a implicaţiilor pe care le au toate acestea în raport cu 
acţiunile ce urmează să le întreprindem;

   Instruirea în domeniul egalităţii de gen – este esenţială pentru a spori capacităţile de 
elaborare şi implementare a acţiunilor de integrare a dimensiunii de gen;

   Cercetările – sînt necesare pentru cunoaşterea situaţiei: discriminare de gen, 
dezechilibre de gen, distorsiuni de gen etc.;

   Statisticile – este imperios de a colecta date statistice segregate pe gen şi de a extinde 
aria lor de acoperire: nivelul de studii, statutul social, acordarea creditelor etc.;  

   Resursele – trebuie să existe un angajament în ceea ce priveşte asigurarea resurselor 
necesare pentru realizarea acţiunilor integratoare a dimensiunii de gen;

   Angajamentul – demersul de integrare a dimensiunii de gen urmează a fi  susţinut de 
voinţă şi angajament de a aloca resurse umane, fi nanciare, de timp şi efort pentru a 
asigura succesul activităţilor preconizate.

A contribui la eliminarea exploatării muncii copilului şi la implementarea, încorporarea 
dimensiunii de gen explicit în toate politicile şi programele de combatere a acestui fenomen 
este o problemă primordială, care trebuie să fi e situată în centrul atenţiei societăţii.
4 Gender Mainstreaming. Metode şi instrumente, ghid practic pentru abordarea integratoare a egalităţii de gen, CPE, 2004.
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Toată informaţia despre munca copilului urmează a fi  segregată pe gen înainte de a lua 
măsuri de intervenţie. 

În cazul cînd fetele şi mamele lor, ori băieţii si taţii lor sînt dezavantajaţi, este necesar să 
fi e elaborate şi realizate măsuri concrete pentru a redresa situaţia.

Trebuie să ne asigurăm că fetele şi băieţii benefi ciază, în egală măsură, de programele 
de eliminare a acestui fenomen, că diferite nevoi ale lor sînt luate în seamă, că ei au 
oportunităţi egale de dezvoltare.  Ar fi  indicat ca în fi ecare localitate să se facă o analiză 
a situaţiei pentru:

 a întocmi o listă a copiilor supuşi exploatării prin muncă;

 a stabili statutul familiilor, copiii cărora sînt forţaţi să lucreze;

 a determina cele mai grave forme de exploatare a muncii copiilor care există în 
localitatea respectivă;

 a analiza situaţia din punct de vedere a fetelor şi băieţilor antrenaţi în astfel de munci şi 
a determina măsurile de intervenţie;

 a decide formele de muncă sau sarcinile care pot fi  realizate de către fete sau băieţi 
reieşind din situaţia creată în localitatea respectivă, motivînd şi argumentînd de ce pot 
fi  ele acceptabile. 

Atunci cînd minorii, fete şi băieţi, lucrează şi nu pot frecventa şcoala, organele de 
resort trebuie să găsească metode alternative de educaţie pentru ca ei să nu rămînă 
analfabeţi. În acest sens ar putea fi  preluată experienţa altor ţări, unde pentru 
asemenea copii se organizează cursuri speciale, cum ar fi  şcoli de seară, lecţii şi 
consultaţii individuale etc.

Implicarea ambilor părinţi (a mamelor şi taţilor) în programele şi proiectele de 
eliminare a exploatării copiilor prin muncă, instruirea lor în vederea distribuirii în 
mod egal a responsabilităţilor casnice, a altor însărcinări, precum şi a adoptării în 
comun a deciziilor în familie sînt extrem de importante pentru educaţia de gen a 
descendenţilor. 

Analiza impactului realizării programelor de combatere a muncii copiilor asupra fetelor 
şi băieţilor este foarte importantă pentru a determina strategia de mai departe a 
activităţilor în acest domeniu. 

În vizorul actorilor sociali din comunităţi trebuie să fi e inclus şi lucrul cu angajatorii, cu 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale în ce priveşte promovarea ideii încheierii contractelor 
de muncă adecvate, respectarea standardelor de bază referitoare la muncă etc.

Dacă în prezent eliminarea exploatării copiilor prin muncă este imposibilă, ar trebui, 
cel puţin, ca minorii care lucrează să aibă dreptul şi să se poată organiza împotriva 
exploatării lor. Astfel copiii ar avea posibilitatea să-şi expună problemele cu care se 
confruntă şi să facă schimb de experienţă.

Este foarte important ca minorii să-şi cunoască drepturile stipulate în legislaţia atît naţională, 
cît şi cea internaţională, în special în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, să 
cunoască organizaţiile la care s-ar putea adresa în cazurile cînd aceste drepturi li se încalcă.
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Model de integrare a dimensiunii de gen  
în activităţile de combatere a exploatării  
prin muncă a copilului
Ar fi o greşeală să credem că fetele sau băieţii vor beneficia automat de rezultatele 
acţiunilor de combatere a exploatării copiilor prin muncă, dacă nu se va ţine cont de 
aspectul de gen pe întreg parcursul procesului de elaborare, implementare, alocare de 
resurse, monitorizare, evaluare a acţiunilor realizate.

De aceea este important să utilizăm anumite instrumente generice, care ne vor ajuta să 
integrăm dimensiunea de gen cît mai eficient posibil5.

1. Efectuarea unei analize de gen  

Primul pas care trebuie întreprins în cadrul acţiunilor de combatere a exploatării 
prin muncă a copilului este de a efectua analiza de gen a problemei. Deşi ea poate 
fi efectuată la orice etapă de implementare a acţiunilor, cel mai bine este ca analiza 
de gen să aibă loc la faza iniţială. Acest fapt va permite o planificare mai adecvată a 
acţiunilor premergătoare.

Analiza, fie ea calitativă sau cantitativă, trebuie să furnizeze informaţia segregată 
pe bază de sex. Eforturi substanţiale trebuie depuse pentru a identifica formele de 
exploatare invizibilă caracteristice mai ales activităţilor la care sînt supuse fetele. 
Este foarte important ca atît băieţilor, cît şi fetelor să le fie oferită posibilitatea de 
a-şi exprima necesităţile conform priorităţilor.
Întrebări utile
O analiză de gen va trebui să răspundă la următoarele întrebări: Care sînt muncile 
efectuate în mare parte de fete şi care sînt cele realizate preponderent de către 
băieţi? Cine şi cît munceşte (ore pe zi/săptămînă)? Unde muncesc fetele, băieţii? 
Unde se recreează? Care e vîrsta persoanelor de sex diferit în relaţie cu tipul de 
muncă efectuat? Cum sînt remuneraţi băieţii, fetele? Care sînt relaţiile de gen în 
cadrul familiei, comunităţii? Care sînt nevoile practice şi strategice ale fetelor şi 
băieţilor? Care este situaţia demografică? Care sînt normele, valorile prevalente 
referitoare la problematica de gen? Nivelul de educaţie al părinţilor? 
Sugestii
Asiguraţi-vă ca datele obţinute în cadrul analizei de gen să fie utilizate în procesul de 
formulare a intervenţiilor specifice. Identificaţi modalităţile prin care fetele, băieţii, 
femeile şi bărbaţii ar putea participa în egală măsură la combaterea exploatării prin 
muncă a copilului. Încercaţi să vă informaţi privitor la experienţa altor organizaţii în 
domeniul analizei de gen. Încercaţi să depistaţi cazurile în care poziţia fetelor şi cea 
a băieţilor este inegală. 

2. Analiza grupului vizat

Atunci cînd specificaţi categoria copiilor care muncesc, evitaţi termenii generali. 
Descrieţi caracteristicile principale în astfel de termeni ca sex, vîrstă, tipuri de munci, 
statut social. Încercaţi să definiţi numeric grupul ţintă. Străduiţi-vă să identificaţi 
modalităţile prin care beneficiile oferite în urma activităţilor (consiliere profesională, 
psihologică) să fie distribuite proporţional între fete şi băieţi.

5 Promotion of gender equality in action against child labour and trafficking. A practical guide for organizations, ILO, 2003.
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Întrebări utile

Care sînt principalii actori sensibili la problemă? Care sînt caracteristicile specifice 
de gen ale lor? Care sînt modalităţile de implicare a lor în proiect?

Sugestii

Încercaţi să determinaţi limita/criteriul pînă la care grupul de beneficiari pot fi 
consideraţi un grup omogen (aria geografică sau administrativă, tipul de muncă, 
vîrsta).

3. Cadrul instituţional

Analizaţi capacitatea organizaţiei dvs. de a se adresa necesităţilor specifice ale 
fetelor şi băieţilor.

Întrebări utile

Cine sînt beneficiarii organizaţiei? Care gen prevalează? De ce? Care este experienţa 
organizaţiei de a integra dimensiunea de gen în activităţile desfăşurate? Cît de 
sensibili la problematica respectivă sînt colaboratorii organizaţiei?

Sugestii

În cazul în care organizaţia nu dispune de competenţă necesară în domeniul 
şanselor egale, este util de a avea drept parteneri organizaţii din domeniu, care ar 
putea completa efortul dvs. 

4. Obiective

Obiectivele acţiunilor preconizate trebuie să fie explicite şi specifice problematicii de gen. 

5. Activităţi 

Atunci cînd planificăm organizarea anumitor activităţi, trebuie să ne asigurăm că la 
ele vor participa în egală măsură atît băieţi, cît şi fete. Dacă intenţionăm să implicăm 
părinţi sau alţi membri ai comunităţii, trebuie să ne asigurăm de o participare 
echilibrată a femeilor şi bărbaţilor.  

Sugestii

Planificaţi activităţile în aşa mod, încît să luaţi în considerare timpul, locul, durata, 
la care vor putea participa fetele/băieţii, femeile/bărbaţii. Identificaţi modalităţile 
adecvate prin care să comunicaţi eficient cu participanţii. 

6. Indicatori

Indicatorii trebuie să fie specifici problematicii de gen atît în cazul activităţilor 
generale, cît şi în cazul intervenţiilor specifice.

Sugestii

Elaboraţi indicatori care ar reflecta progresul obţinut în vederea promovării şi 
integrării conceptului egalităţii de gen. Adiţional puteţi elabora indicatori care ar 
arăta beneficiile obţinute de fete/băieţi, femei/bărbaţi. 

7. Resurse

Asiguraţi-vă de faptul că există suficiente resurse alocate pentru componenta de 
gen a activităţilor. 
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Componenta esenţială prin care orice stat asigură cetăţenilor săi un anumit nivel al 
calităţii vieţii o constituie munca. Relaţiile de muncă reprezintă un proces dinamic, care 
include un segment deosebit – munca copilului. Administrarea acestui proces implică 
existenţa unui cadru legislativ efi cient, armonizat cu prevederile normelor de drept 
internaţional, care să garanteze protecţie şi echitate relaţiei de muncă. 

Corectitudinea relaţiilor de muncă este condiţionată de modul în care se aplică şi se 
respectă sistemul de reglementări legale ce vizează domeniul muncii.

Pentru a înţelege care activităţi economice sînt acceptabile pentru copii şi care nu, ne vom referi 
la cele mai importante acte normative internaţionale şi naţionale ce vizează problema dată. 

Reglementări internaţionale privind munca copiilor
În plan internaţional normele de drept în domeniul muncii sînt prestabilite într-un şir 
de acte normative, inclusiv:

 Convenţia cu privire la Drepturile Copilului adoptată de Adunarea Generală a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20.11.1989 (ratifi cată de Republica Moldova în 1990);

 Convenţia OIM nr. 138 din anul 1973 cu privire la vîrsta minimă de angajare (ratifi cată 
de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului  nr. 519 – XIV din 15.07.1999);

 Convenţia OIM nr. 182 din anul 1999 despre eliminarea celor mai grave forme de 
exploatare a muncii copiilor (ratifi cată de Republica Moldova prin Legea nr. 49 – XVI 
din 14.02.2002);

 Carta socială Europeană revizuită  adoptată de către Consiliul Europei la 03.05.1996 
(ratifi cată de Republica Moldova prin Legea nr. 484 – XV din 29.09.2001). 

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA MUNCII 
COPIILOR ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA PRIN PRISMA 
REGLEMENTĂRILOR LEGALE
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Astfel, potrivit Convenţiei 138 din anul 1973, vîrsta minimă de angajare în cîmpul 
muncii nu poate fi  mai mică de 15 ani. 

Legislaţia Republicii Moldova ce reglementează 
munca copilului
În ultimii cinci ani în Republica Moldova a fost dezvoltat esenţial cadrul juridic privind 
recunoaşterea şi combaterea fenomenului exploatării prin muncă a copilului atît prin 
ratifi carea unui şir de convenţii internaţionale, cît şi prin elaborarea unor acte normative 
naţionale şi crearea unor instituţii specializate în domeniu. În acest context, sistemul de 
reglementări din domeniul muncii se constituie din prevederile:

 Constituţiei Republicii Moldova;

 Codului Muncii (revizuit în 2003);

 Legii nr. 625 –XII din 02.07.1991 cu privire la protecţia muncii; 

 Legii cu privire la Drepturile Copilului adoptată de Parlamentul R.M. în 1994;

 Programului de Stat privind asigurarea Drepturilor Copilului adoptat de Guvernul R.M. 
în 1995;

 Legii cu privire la Inspecţia Muncii (2001);

 Legii cu privire la Prevenirea şi Combaterea Trafi cului de Fiinţe Umane (2005);

 Hotărîrilor de Guvern şi altor acte normative cu referire la dreptul muncii.

Articolul 24 din Constituţia Republicii Moldova stabileşte că Statul garantează 
fi ecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fi zică şi psihică.

Conform articolului 43 din Constituţie, orice persoană are dreptul la muncă, la libera 
alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţie 
împotriva şomajului. 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 săptămînal, prestarea muncii 
în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifi ce. Durata săptămînii de muncă este 
de cel mult 40 de ore. Acest articol impune o abordare deosebită a muncii prestate 
de persoane mai tinere de 18 ani, astfel încît caracterul muncii şi condiţiile în care se 
prestează să nu prejudicieze sănătatea, securitatea sau moralitatea copiilor. Abordarea 
în cauză se refl ectă şi în alte acte legislative ce reglementează domeniul muncii. 

Un rol-cheie în reglementarea relaţiilor de muncă îi revine Codului muncii al 
Republicii Moldova. Acest act legislativ refl ectă cele mai importante aspecte ale 
dreptului muncii, inclusiv şi ale muncii persoanelor mai tinere de 18 ani, prevăzute 
de Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi de alte acte cu caracter 
internaţional în acest domeniu, ratifi cate de Parlamentul Republicii Moldova.

Dispoziţiile Codului muncii se aplică salariaţilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, 
încadraţi în baza unui contract individual de muncă, inclusiv celor cu contract de formare 
profesională continuă sau de califi care profesională, care prestează muncă în R. Moldova. 
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În aceiaşi măsură prevederile prezentului act legislativ se aplică şi salariaţilor, cetăţeni străini 
sau apatrizi, încadraţi în baza unui contract individual de muncă, care prestează muncă 
pentru un angajator ce îşi desfăşoară activitatea în R.M., precum şi salariaţilor, cetăţeni ai 
R.M., care activează la misiunile diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare.

Codul se aplică şi angajatorilor, persoane fi zice sau juridice din sectorul public, privat 
sau mixt care folosesc munca salariată deopotrivă şi salariaţilor din aparatul asociaţiilor 
obşteşti, religioase, sindicale, patronale, al fundaţiilor, partidelor şi altor organizaţii 
necomerciale care folosesc munca salariată.

Codul muncii stabileşte principiile ce stau la baza unei relaţii de muncă, drepturile şi 
obligaţiile atît ale salariaţilor, cît şi ale angajatorilor.

Astfel relaţia de muncă se realizează avînd la bază următoarele principii ce reies 
din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova:

 libertatea muncii, incluzînd dreptul la munca liber aleasă sau acceptată, dreptul 
dispunerii de capacităţile sale de muncă, dreptul alegerii profesiei şi ocupaţiei;

 interzicerea muncii forţate (obligatorii) şi a discriminării în domeniul raporturilor de 
muncă;

 protecţia împotriva şomajului şi acordarea de asistenţă la plasarea în cîmpul muncii; 
asigurarea dreptului fi ecărui salariat la condiţii echitabile de muncă, inclusiv la condiţii 
de muncă care corespund cerinţelor protecţiei şi igienei muncii, şi a dreptului la odihnă, 
inclusiv la reglementarea timpului de muncă, la acordarea concediului anual de odihnă, 
a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare;

 egalitatea în drepturi şi în posibilităţi a salariaţilor;

 garantarea dreptului fi ecărui salariat la achitarea la timp, integrală şi echitabilă, a 
salariului care ar asigura o existenţă decentă salariatului şi familiei lui;

 asigurarea egalităţii salariaţilor, fără nici o discriminare, la avansare în serviciu, luîndu-se 
în considerare productivitatea muncii, califi carea şi vechimea în muncă în specialitate, 
precum şi la formare profesională, reciclare şi perfecţionare;

 asigurarea dreptului salariaţilor şi angajatorilor la asociere pentru apărarea drepturilor 
şi intereselor lor, inclusiv a dreptului salariaţilor de a se asocia în sindicate şi de a fi  
membri de sindicat;

 asigurarea dreptului salariaţilor de a participa la administrarea unităţii în formele 
prevăzute de lege;

 îmbinarea reglementării de stat şi a reglementării contractuale a raporturilor de muncă 
şi a altor raporturi legate nemijlocit de acestea;

 obligativitatea reparării integrale de către angajator a prejudiciului material şi a celui 
moral cauzate salariatului în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de muncă;

 stabilirea garanţiilor de stat pentru asigurarea drepturilor salariaţilor şi angajatorilor, 
precum şi exercitarea controlului asupra respectării lor;

 garantarea dreptului la asigurarea socială obligatorie a salariaţilor şi altele.
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O relaţie echitabilă de muncă presupune un echilibru dintre interesele 
angajatorului şi ale salariatului. 

În acest context, articolul 9 acordă salariatului dreptul:

 la încheierea, modifi carea, suspendarea şi desfacerea contractului individual de muncă, 
în modul stabilit de prezentul cod;

 la muncă, conform clauzelor contractului individual de muncă;

 la un loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, 
protecţia şi igiena muncii, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective;

 la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu califi carea sa, cu 
complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;

 la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin reducerea 
timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariaţi, prin acordarea zilelor 
de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale plătite;

 la formare profesională, reciclare şi perfecţionare, în conformitate cu prezentul cod şi cu 
alte acte normative;

 la apărarea, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale la muncă, a libertăţilor şi 
intereselor sale legitime şi altele.

Prin acelaşi articol salariatul este obligat:

 să-şi îndeplinească conştiincios obligaţiile de serviciu prevăzute de contractul 
individual de muncă; 

 să îndeplinească normele de muncă stabilite; 

 să respecte regulamentul intern al unităţii, disciplina muncii; cerinţele de protecţie şi 
igienă a muncii; 

 să manifeste o atitudine gospodărească faţă de bunurile angajatorului şi ale altor 
salariaţi; 

 să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice situaţie 
care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor sau pentru integritatea 
patrimoniului angajatorului.

Prin articolul 10 Codul muncii oferă angajatorului dreptul:

 să încheie, să modifi ce, să suspende şi să desfacă contractele individuale de muncă cu 
salariaţii în modul şi în condiţiile stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative; 

 să ceară salariaţilor îndeplinirea obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini 
gospodăreşti faţă de bunurile angajatorului; 

 să stimuleze salariaţii pentru munca efi cientă şi conştiincioasă; 

 să tragă salariaţii la răspundere disciplinară în modul stabilit de prezentul cod şi de alte 
acte normative; 

 să emită acte normative la nivel de unitate; 

 să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele.
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 Tot aici se regăsesc şi obligaţiunile angajatorului:

 de a respecta prezentul cod şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de 
muncă şi ale convenţiilor colective; 

 de a respecta prevederile contractelor individuale de muncă; de a aproba anual statele 
de personal ale unităţii; 

 de a asigura salariaţii cu muncă în corespundere cu contractul individual de muncă; 
de a asigura salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de protecţie şi 
igienă a muncii; de a le pune la dispoziţie utilaj, instrumente, documentaţie tehnică şi 
alte mijloace necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă; 

 de a asigura o plată egală pentru o muncă de valoare egală;

 de a plăti integral salariul în termenele stabilite de prezentul cod, de contractul colectiv 
de muncă şi de contractele individuale de muncă; 

 de a purta negocieri colective şi a încheia contractul colectiv de muncă în modul 
stabilit de legislaţia în vigoare; 

 de a furniza reprezentanţilor salariaţilor informaţie completă şi veridică necesară 
încheierii contractului colectiv de muncă şi controlului asupra realizării lui; 

 de a îndeplini la timp prescripţiile organelor de stat de supraveghere şi control; 

 de a plăti amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative ce conţin norme ale 
dreptului muncii şi altele.

Codul muncii defi neşte părţile participante la relaţia de muncă. Astfel, articolul 46 
stabileşte drept părţi ale unei relaţii de muncă, determinate prin contract individual de 
muncă, salariatul şi angajatorul. Persoana fi zică dobîndeşte capacitate de muncă la 
împlinirea vîrstei de 16 ani. În anumite cazuri ea poate încheia un contract individual 
de muncă şi la împlinirea vîrstei de 15 ani. Însă asemenea situaţii pot fi  realizabile doar 
cu acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, dacă, în consecinţă, nu îi vor 
fi  periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi pregătirea profesională. Codul muncii 
interzice încadrarea în muncă a persoanelor în vîrstă de pînă la 15 ani.

În cazul angajării unor persoane mai tinere de 18 ani, un aspect semnifi cativ îl ocupă 
durata timpului de muncă. Aceasta trebuie să fi e stabilită astfel, încît să nu afecteze 
capacitatea organismului de a se reface după prestarea muncii. În conformitate cu 
această cerinţă, articolul 96 din Cod prevede pentru anumite categorii de salariaţi, în 
funcţie de vîrstă, de starea sănătăţii, de condiţiile de muncă şi de alte circumstanţe, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare şi contractul individual de muncă, o durată redusă 
a timpului de muncă. Astfel durata săptămînală redusă a timpului de muncă constituie:

a) 24 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 15 la 16 ani;

b) 35 de ore pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani. 

Durata zilnică a timpului de muncă, prevăzută de articolul 100, constituie 8 ore. Pentru 
salariaţii în vîrstă de pînă la 16 ani durata zilnică a timpului de muncă nu poate 
depăşi 5 ore, iar pentru cei în vîrstă de la 16 la 18 ani şi salariaţii care lucrează în 
condiţii de muncă vătămătoare – 7 ore.
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Codul muncii, prin articolul 103, defi neşte munca de noapte drept muncă prestată între 
orele 22.00 şi 6.00. Pentru a nu prejudicia dezvoltarea fi zică şi psihică, precum şi sănătatea, 
acest articol interzice atragerea la munca de noapte a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani.

Prin puterea articolelor 110 şi 111 este interzisă, de asemenea, atragerea la muncă în zilele 
de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani.

Un alt aspect al relaţiei de muncă îl constituie concediul de odihnă anual. În acest 
context, articolul 115 din Cod prevede acordarea concediului de odihnă pentru primul 
an de muncă după expirarea a 6 luni de activitate la unitatea respectivă (întreprindere, 
instituţie sau organizaţie cu statut de persoană juridică). Dar există categorii de salariaţi, 
inclusiv  cei în vîrstă de pînă la 18 ani, cărora concediul de odihnă pentru primul an 
de muncă li se acordă înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate. Conform 
articolului 121, tinerii în vîrstă de pînă la 18 ani benefi ciază de un concediu de odihnă 
anual suplimentar plătit cu durata de cel puţin 4 zile calendaristice.

Una din condiţiile esenţiale ale muncii o constituie remunerarea. Conform articolului 
152, în cazul salarizării pe unitate de timp, persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani salariul 
li se plăteşte ţinîndu-se cont de durata redusă a muncii zilnice. Munca angajaţilor minori, 
care lucrează în acord, este retribuită în baza tarifelor pentru munca în acord stabilite 
salariaţilor adulţi. Munca elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt secundar 
general, secundar profesional şi mediu de specialitate, care nu au atins vîrsta de 18 ani, 
prestată în afara orelor de studii, se retribuie proporţional cu timpul lucrat sau în acord. 

Persoanelor mai tinere de 18 ani li se stabileşte o normă de muncă mai mică. Articolul 
254 prevede că norma de muncă se fi xează pornindu-se de la normele generale de 
muncă, proporţional cu timpul de muncă redus determinat pentru această categorie 
de salariaţi. Astfel, angajatorul stabileşte norme de muncă reduse pentru tineri ce 
au absolvit gimnaziul, liceul,  şcoală medie de cultură generală, şcoală profesională 
polivalentă sau de meserii, în conformitate cu legislaţia în vigoare, convenţiile colective 
şi contractul colectiv de muncă. 

De menţionat, că legislaţia în vigoare interzice trimiterea în deplasare în interes 
de serviciu a salariaţilor mai tineri de 18 ani, cu excepţia lucrătorilor din instituţiile 
audiovizualului, din teatre, circuri, organizaţii cinematografi ce, teatrale şi concertistice, 
precum şi din cele ale sportivilor profesionişti.

Pentru a proteja salariaţii mai tineri de 18 ani de abuzuri la concediere, articolul 257 
din Codul muncii prevede pentru ei garanţii suplimentare. Astfel, concedierea acestei 
categorii, cu excepţia cazului de lichidare a unităţii, se permite numai cu acordul scris 
al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi al comisiei teritoriale pentru 
minori, respectîndu-se condiţiile generale prevăzute de legislaţie.

În vederea prevenirii unor posibile prejudicii aduse integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor 
este important ca angajatorul să-şi onoreze (Codul muncii, articolul 225) obligativitatea de a 
organiza serviciul pentru protecţia muncii şi serviciul medical, inclusiv:

 de a asigura evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă; 

 de a admite la lucru numai persoane care, în urma controlului (examenului) medical, 
corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le execute;
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 de a asigura periodicitatea controalelor medicale, precum şi informarea fi ecărui salariat 
asupra riscurilor la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale şi a măsurilor 
preventive necesare; 

 de a instrui salariaţii, inclusiv împuterniciţii pentru protecţia muncii; 

 de a elabora şi a aproba instrucţiuni cu privire la protecţia muncii, corespunzătoare 
condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;

 de a dota salariaţii cu echipament individual de protecţie şi de lucru, 

 de a acorda materiale igienico-sanitare persoanelor care lucrează la locuri de muncă cu 
condiţii de murdărire excesivă a pielii sau unde este posibilă acţiunea unor materiale 
dăunătoare asupra mîinilor; 

 de a asigura buna funcţionare a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii 
de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a 
substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. 

Angajatorul nu va cere salariatului îndeplinirea unor sarcini de muncă cu pericol 
iminent de accidentare şi altele.

În ceea ce priveşte protecţia muncii, anumite obligaţii trebuie să şi le asume şi însuşi 
salariatul. În virtutea articolului 226 din Codul muncii, orice lucrător urmează: 

 să respecte instrucţiunile de protecţie a muncii corespunzătoare activităţii desfăşurate;

 să utilizeze mijloacele de protecţie individuală conform destinaţiei; 

 să-şi desfăşoare activitatea fără a pune în pericol atît propria persoană, cît şi ceilalţi 
salariaţi; 

 să păstreze, să nu distrugă dispozitivele de protecţie, de semnalizare şi de avertizare, să 
nu împiedice aplicarea metodelor şi procedeelor de reducere sau eliminare a infl uenţei 
factorilor de risc; 

 să anunţe conducătorul despre orice defecţiune tehnică sau altă situaţie în care nu sînt 
respectate cerinţele de protecţie a muncii; 

 să-şi întrerupă activitatea la apariţia unui pericol iminent de accidentare şi să avertizeze 
imediat despre aceasta conducătorul său nemijlocit; 

 să semnaleze orice accident sau îmbolnăvire la locul de muncă. 

O atenţie deosebită se acordă sănătăţii salariaţilor mai tineri de 18 ani. Potrivit articolului 
253 din Codul muncii astfel de persoane sînt angajate numai după ce au trecut un 
examen medical preventiv. Ulterior, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, aceştia vor fi  supuşi 
examenului medical obligatoriu în fi ecare an, cheltuielile fi ind suportate de angajator. 

În acelaşi context, articolul 255 din Cod interzice antrenarea persoanelor în vîrstă de 
pînă la 18 ani la lucrări cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase, 
la munci subterane, precum şi la activităţi care pot să aducă prejudicii sănătăţii 
sau integrităţii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, 
producerea, transportarea şi comercializarea băuturilor alcoolice, a articolelor din 
tutun, a preparatelor narcotice şi toxice). Nu se admite ridicarea şi transportarea 
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manuală de către minori a greutăţilor care depăşesc normele maxime stabilite pentru 
ei. Nomenclatorul lucrărilor la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă 
de pînă la 18 ani, precum şi normele de solicitare maximă admise pentru această 
categorie la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor se aprobă de Guvern, după 
consultarea patronatelor şi sindicatelor.

Încă în anul 1993, prin Hotărîrea1 de Guvern nr. 562 din 7 septembrie, a fost aprobat 
Nomenclatorul de industrii, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, proscrise 
persoanelor mai tinere de optsprezece ani. Conform Hotărîrii nominalizate, angajarea 
acestora la sectoarele de producere, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, incluse 
în Nomenclator, este interzisă. 

Elevii şcolilor profesionale tehnice, colegiilor, şcolilor de meserii, precum şi cei din 
clasele superioare ale şcolilor de cultură generală, care încă nu au atins vîrsta de 18 
ani, în cadrul practicii de producţie pot presta munci în profesii şi lucrări incluse în 
Nomenclator, dar pe un interval de cel mult 4 ore pe zi şi numai în cazul cînd sînt 
respectate cu stricteţe normele sanitare şi igienice în vigoare.

O sferă de activitate economică, unde în cea mai mare măsură este utilizată 
munca persoanelor mai tinere de 18 ani, este agricultura. Nomenclatorul de 
industrii, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive proscrise persoanelor mai tinere de 
optsprezece ani, interzice pentru această categorie următoarele domenii: 

 crescător de cai, întreţinerea armăsarilor de reproducţie;

 lucrător la dezinsectizarea cerealelor; 

 munca în sere, la recoltarea, transportarea şi prelucrarea preliminară a tutunului; 

 transportarea, încărcarea şi descărcarea substanţelor toxice;

 operator la complexele şi fermele mecanizate zootehnice. 

Este interzis de a antrena tinerii pînă la 18 ani în munci la executarea cărora conţinutul 
de substanţe nocive (chimice şi biologice) în aerul zonei de lucru, precum şi existenţa 
unor factori de producţie fi zici periculoşi şi dăunători (zgomotul; vibraţia; radiaţia 
electromagnetică, ultravioletă, infraroşie, radioactivă şi altele) depăşeşte limita de 
concentrare sau nivelul-limită.

O atenţie deosebită se acordă lucrărilor care presupun ridicarea şi mutarea manuală 
a greutăţilor. Atît fetelor, cît şi băieţilor în vîrstă de la 15 pînă la 16 ani le este 
contraindicată ridicarea oricăror greutăţi.

Masa totală a încărcăturilor mutate în timpul unui schimb de lucru nu trebuie să depăşească 
700 kg – greutăţi de 2 kg – pentru persoanele de ambele sexe de la 16 pînă la 18 ani.

Dacă de rînd cu lucrul de bază se prevede ridicarea şi mutarea manuală a greutăţilor, 
trebuie de ţinut cont că:

 pentru persoanele de ambele sexe de la 15 pînă la 16 ani nu se permit greutăţi mai 
mari de 2 kg;

 pentru persoanele ambelor sexe în vîrstă de la 16 pînă la 18 ani – mai mult de 4 kg.
1 Hotărîrea în cauză nu a fost publicată în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova.
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Legislaţia Republicii Moldova, pentru nerespectarea normelor legale de 
reglementări în domeniul muncii, prevede responsabilitate juridică.

Astfel, articolul 41 din Codul cu privire la contravenţiile administrative prevede că 
încălcarea de către o persoană cu funcţii de răspundere a legislaţiei muncii şi a actelor 
normative privind protecţia muncii, atrage după sine aplicarea unei amenzi în mărime de 
la şaptezeci şi cinci la două sute salarii minime. Aceleaşi acţiuni săvîrşite asupra minorilor 
sînt sancţionate cu amenzi de la o sută la două sute cincizeci de salarii minime. 

Articolul 138 din Codul penal stabileşte că încălcarea de către o persoană cu funcţie 
de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, 
obştească sau altă organizaţie nestatală a tehnicii securităţii, a igienei industriale sau 
a altor reguli de protecţie a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu 
oameni sau alte urmări grave, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 
la 200 de ore, sau închisoare de pînă la 2 ani. Aceeaşi acţiune care a provocat din 
imprudenţă decesul unei persoane se pedepseşte cu privaţiune de libertate de la 2 
la 7 ani cu sistarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de pînă la 3 ani.

În afară de responsabilitatea juridică pentru nerespectarea normelor de protecţie 
a muncii, legislaţia mai prevede şi anumite mecanisme cu nuanţă economică. Unul 
dintre ele este stabilit de articolul 32 din Legea cu privire la protecţia muncii şi se referă 
la compensaţiile pentru urmările accidentelor de muncă grave şi mortale. Totodată, 
acest articol orientează spre prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 
Angajatului, căruia i s-a stabilit gradul de reducere a capacităţii de muncă în urma 
unui accident de muncă sau a unei îmbolnăviri profesionale (boală survenită în urma 
acţiunii factorilor nocivi de muncă asupra organismului uman), i se plăteşte din contul 
întreprinderii care poartă vina pentru accidentul de muncă sau pentru îmbolnăvirea 
profesională, pe lîngă despăgubirea stabilită de lege, o indemnizaţie unică, luîndu-se ca 
bază un salariu mediu lunar din Republica Moldova pentru fiecare procent de pierdere a 
capacităţii profesionale de muncă, dar nu mai puţin de un salariu anual al accidentatului. 

În caz de deces al angajatului în urma unui accident de muncă sau a unei îmbolnăviri 
profesionale, întreprinderea care poartă vina pentru cele întîmplate repară paguba 
materială persoanelor care au dreptul la aceasta (persoane aflate la întreţinerea celui 
decedat – copii cu vîrsta pînă la 18 ani, invalizi, soţia/soţul în cazul în care acesta nu 
lucrează), în modul şi în mărimea stabilită de legislaţie şi, în plus, le plăteşte din contul 
mijloacelor proprii o indemnizaţie unică, luîndu-se ca bază salariul mediu anual al celui 
decedat înmulţit la numărul anilor compleţi pe care acesta nu i-a trăit pînă la vîrsta 
de şaizeci de ani, dar nu mai puţin de zece salarii medii anuale. În cazul în care lipsesc 
persoanele menţionate în alineatul doi al articolului menţionat, indemnizaţia unică se 
plăteşte în părţi egale soţului rămas în viaţă, copiilor şi părinţilor decedatului, indiferent 
de vîrstă, de capacitatea lor de muncă şi de alte condiţii.

În cazul cînd reducerea capacităţii de muncă sau decesul angajatului a survenit în urma 
unui accident de muncă nu numai din vina întreprinderii, dar şi a accidentatului, se 
aplică răspunderea mixtă şi mărimea indemnizaţiei unice se reduce în dependenţă de 
gradul de vinovăţie al accidentatului.
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Plătirea indemnizaţiilor unice o efectuează întreprinderea care poartă vina pentru 
accidentul de muncă sau pentru îmbolnăvirea profesională, în modul stabilit de 
Guvernul Republicii Moldova.

În cazul cînd întreprinderea nu dispune de mijloacele respective, plata indemnizaţiei 
unice se efectuează, în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti, din contul oricărei averi sau 
mijloace ale întreprinderii.

Din prevederile acestui articol devine clară dimensiunea interesului atît a angajatorului, 
cît şi al salariaţilor de a asigura aplicarea corectă a legii şi a normelor de protecţie a 
muncii, precum şi de a respecta cerinţele de securitate a muncii.

Instituţii implicate în prevenirea celor mai grave forme de exploatare a muncii copiilor

În Republica Moldova soluţionarea problemelor legate de prevenirea celor mai grave 
forme de exploatare a muncii copilului implică mai multe instituţii guvernamentale, 
parteneri sociali şi organizaţii neguvernamentale. Am putea numi printre ele:

 Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (2003);

 Comitetul Naţional pentru Combaterea Trafi cului de Fiinţe Umane (2001);

 Comitetul Naţional Director pentru Eliminarea Muncii Copilului (2004).

În acest context, un rol considerabil în prevenirea şi combaterea celor mai grave forme 
de exploatare a muncii copilului îi revine Inspecţiei Muncii, care este un organ al 
administraţiei publice centrale, subordonat Ministerului Economiei şi Comerţului şi 
care îşi propune mai multe obiective, inclusiv: asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor 
legislative şi altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia 
salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor; difuzarea informaţiilor despre cele mai efi cace 
mijloace de respectare a legislaţiei muncii. 

Cele mai principale atribuţii ale Inspecţiei Muncii sînt: de a controla respectarea 
legislaţiei în vigoare cu referire la aspectul vizat, inclusiv şi cu privire la munca minorilor; 
de a cerceta, în modul stabilit, accidentele de muncă; de a coordona activitatea 
de instruire şi informare a personalului din întreprinderi, instituţii, organizaţii în 
problemele relaţiilor de muncă şi protecţiei muncii.

Inspecţia Muncii are 35 de inspectorate teritoriale de muncă, desconcentrate în fi ecare 
raion, în municipiul Chişinău şi UTA Găgăuzia. 

Studii de caz ce vizează realităţile 
muncii prestate de minori
Activităţile de inspecţie realizate în ultimii ani descoperă o atitudine lipsită de respect, 
manifestată de angajatori, faţă de drepturile salariaţilor ce decurg din raporturile de 
muncă. Anual Inspecţia Muncii efectuează circa 7000 de controale la diverşi agenţi 
economici, în urma cărora sînt depistate diferite încălcări ale legislaţiei muncii. 
Astfel, se constată numeroase cazuri cînd salariaţii, inclusiv cei în vîrstă de pînă la 
18 ani, lucrează fără a avea încheiat un contract individual de muncă întocmit în 
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formă scrisă şi în care să fie reflectate toate aspectele reglementate de legislaţie. O 
astfel de situaţie provoacă salariatului prejudicii curente, care îi afectează dreptul la 
remunerare corespunzătoare, la condiţii de muncă nepericuloase şi inofensive şi la 
alte drepturi legale, precum şi prejudicii cu caracter social de durată, care se manifestă 
la atingerea vîrstei de pensionare. Asemenea situaţii sînt părţi constituante ale muncii 
nelegale şi reprezintă forme de exploatare a muncii, inclusiv şi a muncii copilului. 
În timpul controalelor se întîlnesc frecvent cazuri, cînd persoane mai tinere de 18 
ani nu pot fi identificate (nu au asupra lor actele de identitate), iar angajatorii refuză 
să recunoască că au relaţii de muncă cu ele. Cazuri de acest gen se întîlnesc destul 
de des la şantiere de construcţii, în unităţi agricole, în comerţ şi sfera de agrement, 
precum şi la angajatori persoane fizice (persoane fizice – cetăţeni cu dreptul de 
exerciţiu (vîrsta de 18 ani) care oferă locuri de muncă şi angajează salariaţi pentru a 
presta muncă plătită). 

În special, situaţii îngrijorătoare prezintă încălcarea normelor de protecţie a muncii comise 
în raport cu persoanele mai tinere de 18 ani. Numărul salariaţilor în scripte (incluşi în statele 
de personal), precum şi Dinamica condiţiilor de muncă şi a accidentelor de muncă produse cu 
persoane mai tinere de 18 ani între anii 1998-2004 sînt prezentate, respectiv, în tabelele 1-3.

Tabelul 1.

Anul Numărul de unităţi 
economice

Efectivul existent 
în scripte la 31 

decembrie
dintre care

femei Adolescenţi pînă la 
18 ani

1998 5864 999486 521128 4101

1999 5077 823523 431730 2401

2000 19680 793735 409347 2040

2001 20373 774005 400895 2040

2002 22596 770771 395918 1357

2003 25471 763588 398251 945

2004 48898 839894 44726 725

Tabelul 2.

Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Persoane mai tinere de 
18 ani 4101 2401 2040 2040 1357 945 725

Dintre acestea lucrează 
în condiţii de muncă care 
nu corespund normelor 

igienico- sanitare

20 20 28 6 6 3 2
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Efectivul de personal 
constituit din persoane 

mai tinere de 18 ani 
ocupaţi cu munca fi zică 

grea

- - 17 85 - -

Efectivul de personal 
constituit din persoane 

mai tinere de 18 ani 
ce manipulează utilaje 

necorespunzătoare 
cerinţelor securităţii 

muncii

- - 4 3

Tabelul 3.

Anul Accidente de muncă în care au suferit salariaţi în vîrstă 
de pînă la 18 ani

Grave Mortale

2001 1

2002 1 1

2003

4 

(un accident s-a produs în 
mod colectiv cu implicarea a 3 

accidentaţi)

1

2004 2

2005 1 1

De menţionat că aceste cazuri, la care ne-am referit în tabele, au fost depistate la 
întreprinderi ce activează legal. Dar situaţia rămîne a fi  în afara controlului în gospodăriile 
individuale, unde munca copiilor şi a adolescenţilor este utilizată excesiv, fără vreo 
respectare a normelor stabilite de legislaţie în ce priveşte durata muncii, genul activităţii etc. 

În cazurile cînd angajatorul nu asigură condiţii de securitate şi nu respectă normele 
stabilite, este pusă în pericol sănătatea şi integritatea corporală a persoanei. Asemenea 
situaţii pot provoca accidente de muncă ce conduc la nenorociri şi tragedii. 

Studii de caz:

 Un adolescent a cărat în spate saci cu zahăr, greutatea cărora era inadmisibilă 
pentru un organism tînăr cu o structură osoasă încă neconsolidată. Astfel, i-a 
fost deteriorată coloana vertebrală. În consecinţă copilul a devenit invalid.

 Din cauza neasigurării de către angajator a securităţii echipamentelor tehnice 
la lucrări pe făţare a fost traumatizat un tînăr de pînă la 18 ani.
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 La un punct de recepţie a grînelor nu au fost respectate normele de securitate. 
Nu au fost fi xate carcase de protecţie care să împiedice pătrunderea persoanelor 
în zonele periculoase. Astfel, un salariat minor, a fost asfi xiat în buncărul de 
recepţie a grînelor.

 Se întîlnesc cazuri cînd minorii sînt angajaţi în construcţii şi li se încredinţează 
lucrări periculoase. La un şantier, trei adolescenţi care exercitau lucrări de topire 
a smoalei utilizate la repararea acoperişurilor, au fost accidentaţi prin arsuri. 
Altul a fost rănit grav în timp ce efectua lucrări de prelucrare a lemnului.

 Se înregistrează cazuri tragice şi la lucrări agricole. Copiii cad din copac, se taie 
cu sapa… Dar se depistează tablouri pe de-a dreptul îngrozitoare. În livadă un 
minor a fost strivit de remorca unui tractor.

Cu regret, situaţiile descrise nu sînt unice în Republica Moldova. Majoritatea acestor cazuri sînt 
consecinţe ale organizării inefi ciente a proceselor de muncă, a utilajelor şi mecanismelor din 
dotare care nu corespund normelor de securitate a muncii. 

Această stare de lucruri nu poate să nu trezească îngrijorare. În scopul prevenirii fenomenului 
accidentării la locul de muncă a salariaţilor, inclusiv şi a persoanelor mai tinere de 18 ani, se 
face indispensabilă realizarea unui şir de acţiuni complexe. În primul rînd, e necesar de format 
o atitudine respectuoasă faţă de cerinţele de securitate şi igienă a muncii. Activitatea de 
instruire în materie de protecţie a muncii urmează să deruleze continuu, prin cursuri teoretice, 
instructaje, acţiuni de propagare a celor mai efi ciente procedee şi mijloace de realizare a 
proceselor de muncă în condiţii de securitate. În timpul instruirii se identifi că factorii de risc 
caracteristici diferitor munci, se studiază natura şi formele de manifestare a acestora asupra 
organismului uman, se determină căile şi mijloacele de prevenire, reducere sau excludere a 
acţiunii lor. Cunoaşterea factorilor de risc face să sporească atenţia angajatorului şi salariatului 
faţă de cerinţele de securitate a muncii, ei devenind mai responsabili atît faţă de propriile vieţi, 
cît şi faţă de vieţile celor din jurul lor. 

Merită atenţie şi dezvoltare abordarea multidisciplinară a problemelor legate de prevenirea şi 
combaterea exploatării prin muncă a copilului, precum şi de securitatea muncii persoanelor 
mai tinere de 18 ani care sînt angajate atît în condiţiile legii, cît şi în afara ei.  În acest context 
este indicată cumularea eforturilor coordonate a mai multor factori de decizie din autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale, din învăţămînt, din organele de menţinere a ordinii 
de drept şi din organele de control. Desigur că în acţiunile de prevenire a exploatării muncii 
copilului trebuie de implicat părinţii şi copiii. Un asemenea pas ar contribui esenţial la formarea 
unei atitudini intolerante faţă de evenimentele sau fenomenele dintr-o relaţie de muncă care 
derulează în afara cadrului de reglementări legale sau în detrimentul intereselor copilului. 

Modalităţi de aplicare a legislaţiei 
În vederea prevenirii şi combaterii exploatării prin muncă a copilului, după cum s-a menţionat 
mai sus, este necesară abordarea multidisciplinară a problemelor, care devine efi cientă prin 
acţiuni de monitorizare a muncii copilului, realizate la nivelul comunităţii.

În cadrul acestor acţiuni prioritate se acordă intereselor copilului în raport cu rezultatele 
economice ale muncii lui. Astfel se tinde spre prevenirea angajării copiilor în muncă, retragerea 
lor din cele mai grave forme ale muncii şi oferirea de alternative pentru familiile lor. Totodată, 
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se pune accent pe îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale copiilor ce muncesc, drept măsură 
de tranziţie spre eliminarea progresivă a muncii lor, pe reabilitarea şi reintegrarea socială a 
acestor minori.

Monitorizarea muncii copilului urmează să exercite următoarele funcţii de bază – 
supraveghere, identificare, evaluare, referire a copiilor către serviciile competente disponibile.

În acţiunile de monitorizare sînt antrenaţi mai mulţi actori sociali integraţi într-o echipă 
multidisciplinară, constituită la nivel de comunitate, care include: asistent social, psiholog, 
consultant juridic, poliţist, inspector de muncă, lucrător medical, pedagog, reprezentanţi 
ai ONG-urilor, ai sindicatelor şi patronatelor, preot, grupuri de părinţi, tineri, femei, media, 
copii etc.

Aceste echipe, în virtutea faptului că întrunesc reprezentanţi ai diferitor autorităţi publice, 
cunosc situaţia cu privire la copilul care munceşte şi sînt apte să evalueze obiectiv munca pe 
care acesta o prestează.

Activitatea de monitorizare a muncii copilului urmează să poarte un caracter permanent şi să 
se realizeze pe baza unor programe conforme intereselor copilului care munceşte.

Este important ca aceste acţiuni să contribuie la formarea unei atmosfere de intoleranţă a 
comunităţii faţă de fenomenul muncii copilului, precum şi faţă de persoanele care abuzează 
de munca celor mai tineri de 18 ani. Atunci cînd societatea nu va fi indiferentă faţă de acest 
fenomen, cînd soarta fiecărui copil va deveni o chestiune a fiecărui cetăţean, vom fi siguri că 
vom reuşi să eliminăm orice abuz care afectează viitorul copilului.

Pentru întrebări, sugestii, informaţii puteţi contacta inspectoratele teritoriale de muncă, care 
sînt amplasate în fiecare raion. 

1 ITM Chişinău 450257
2 ITM Bălţi 0231 29508
3 ITM Anenii Noi  0265 24547

4 ITM 
Basarabeasca  0297 21282

5 ITM Briceni 0247 22408
6 ITM Cahul 0299 22020
7 ITM Cantemir 0273 22680
8 ITM Călăraşi 0244 21362
9 ITM Căuşeni 0243 24136

10 ITM Cimişlia 0241 23082
11 ITM Criuleni 0248 20986
12 ITM Donduşeni 0251 25309
13 ITM Drochia 0252 27413
14 ITM Dubăsari 0248 52232
15 ITM Edineţ 0246 22258
16 ITM Făleşti 0259 22970
17 ITM Floreşti 0250 20588
18 ITM Glodeni 0249 22384

19 ITM Hînceşti 0269 24267
20 ITM Ialoveni 0268 22884
21 ITM Leova 0263 23385
22 ITM Nisporeni 0264 23865
23 ITM Ocniţa 0271 22229
24 ITM Orhei 0235 22929
25 ITM Rezina 0254 25123
26 ITM Rîşcani 0256 28354
27 ITM Sîngerei 0262 24177
28 ITM Soroca 0230 23437
29 ITM Străşeni 0237 23015

30 ITM 
Şoldăneşti 0272 22924

31 ITM Ştefan Vodă 0242 22394
32 ITM Taraclia 0294 23976
33 ITM Teleneşti 0258 24775
34 ITM Ungheni 0236 22777

35 ITM UTA 
Găgăuzia 0298 22089
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Fenomenul exploatării muncii copilului în zonele rurale din Republica Moldova este 
unul complex, care depăşeşte cadrul simplului ajutor acordat părinţilor şi al cultivării 
deprinderilor de muncă. 

În aceste circumstanţe este foarte important să fi m conştienţi de difi cultăţile întîmpinate 
atunci cînd planifi căm acţiuni menite să combată fenomenul exploatării copilului prin muncă. 

Difi cultăţi în combaterea exploatării 
prin muncă a copilului:

 Incapacitatea părinţilor de a face o diferenţă dintre ajutorul prin muncă acordat 
părinţilor de către copil şi exploatarea muncii lui. 

 Actorii comunitari (sociali) implicaţi în procesul de promovare a drepturilor copilului la 
nivel local (asistenţi sociali, specialişti pentru protecţia copilului, funcţionari publici, membri 
ai ONG, cadre didactice, reprezentanţi ai bisericii, ai media, alţi formatori de opinie publică), 
deşi sînt conştienţi de existenţa acestui fenomen, nu au o viziune clară asupra lui.

 În mare parte, opinia actorilor comunitari este infl uenţată de două idei preconcepute. 
Prima se referă la legătura strictă dintre munca copiilor şi nivelul înalt al sărăciei. 
Prin urmare, reducînd sărăcia în zonele rurale, fenomenul exploatării prin muncă va 
dispărea de la sine. A doua idee porneşte de la premiza că vina pentru încadrarea 
excesivă a copiilor în muncile agricole difi cile este a adulţilor lipsiţi de scrupule, prin 
urmare, se impune respectul legii şi pedepsirea acestora. Din această cauză, actorii 
comunitari sus-menţionaţi  nu-şi pot identifi ca rolul pe care-l au în soluţionarea 
problemei ce ţine de implicarea abuzivă a copiilor în muncă. Lipsa unei viziuni concrete 
şi clare în rîndul promotorilor drepturilor copilului îi face să se simtă depăşiţi de 
problemă şi incapabili să identifi ce soluţii pentru a remedia situaţia. 

 Totodată, exploatarea prin muncă, acolo unde are loc, este de cele mai multe ori 
„invizibilă” pentru persoanele abilitate în soluţionarea problemei. Acest fapt complică 
cercetarea, documentarea, identifi carea şi, în consecinţă, intervenţia în rezolvarea 
situaţiei. 

CAPITOLUL VI

CUM COMBATEM EXPLOATAREA 
PRIN MUNCĂ A COPIILOR?
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 De cele mai multe ori, exploatarea muncii copiilor nu este recunoscută ca atare, 
deoarece copilul lucrează în cadrul domestic sau cu părinţii. Există percepţia (eronată) 
că el se afl ă în siguranţă şi nu e treaba nimănui să se amestece în chestiuni private ale 
unei familii, similar cazurilor de violenţă domestică. 

 Pe lîngă aspectele sus-menţionate există şi o anumită ezitare instituţională şi politică 
de a interveni în cazurile de exploatare a muncii copiilor. Acest fapt se datorează 
atît sistemului instituţional slab dezvoltat, cît şi percepţiei precum că reglementarea 
expresă a fenomenului dat ar constitui o ştirbire a drepturilor familiei.1  

Modalităţi de combatere a exploatării 
muncii copiilor
În pofi da numeroaselor difi cultăţi, există mai multe metode de abordare şi combatere 
a problemei exploatării prin muncă a copilului. Provocarea cea mai mare în acest 
caz o constituie necesitatea implicării a mai multor actori-cheie pentru soluţionarea 
problemei date. Deşi autorităţile publice trebuie să aibă un rol determinant în 
combaterea fenomenului, problema este mult prea amplă pentru a fi  lăsată doar în 
seama lor. Practica mondială demonstrează că succesul în asemenea cazuri survine 
atunci cînd are loc consolidarea eforturilor în scopul elaborării acţiunilor pe termen 
lung în acest sens, în cadrul cărora  fi ecare parte implicată este abilitată să intervină în 
măsura capacităţilor de care dispune. 

Elaborarea de politici şi legi

Autorităţile publice centrale trebuie să-şi asume un rol hotărîtor în elaborarea politicilor, 
adoptarea legilor, ratifi carea Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), crearea 
de instituţii noi sau mandatarea celor existente cu competenţe de intervenţie, colaborarea 
cu diverse structuri şi organizaţii implicate în combaterea exploatării copilului prin muncă. 

Legislaţia naţională şi politicile care reglementează problema exploatării copilului 
prin muncă joacă un rol-cheie în combaterea acestui fenomen. Anume cadrul legal 
şi politicile stabilesc principiile, obiectivele, priorităţile de acţiune şi de intervenţie 
ale instituţiilor din domeniu. Perfecţionarea şi racordarea cadrului legal la valorile 
europene denotă o angajare publică a autorităţilor de a combate fenomenul şi conferă 
legitimitate acţiunilor celorlalte organizaţii care activează în domeniu. 

În anul 2003 Republica Moldova este inclusă în proiectul sub-regional  al OIM de 
asistenţă tehnică pentru combaterea muncii şi exploatării sexuale a copiilor, inclusiv a 
trafi cului de copii în ţările Europei Centrale şi de Est – PROTECT ECE. 

Proiectul „PROTECT ECE” include în sine trei componente:

Componenta 1.  Sprijin pentru schimbări în legislaţie şi politici:

 asistenţă sub-grupului de combatere a trafi cului de copii;

 integrarea problemelor privind cele mai grave forme ale muncii copiilor şi trafi cul de 
copii în legislaţia şi politicile naţionale;

 ameliorarea sistemului de referire inter-instituţional şi instituţionalizarea lui.
1 Helping hands or sharckled lives? Understanding child domestic labour and responses to it , ILO, 2004.
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Componenta 2.  Consolidarea capacităţii partenerilor şi îmbunătăţirea serviciilor 
acordate victimelor/copiilor în situaţii de risc:

 mobilizarea şi consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul celor mai grave 
forme ale muncii copiilor, inclusiv al trafi cului de copii;

 sprijin pentru angajarea în cîmpul muncii acordat tinerilor şi adulţilor din zonele cu risc sporit;

 asistenţă pentru centrele de reabilitare a copiilor, victime ale trafi cului; 

 acţiuni specifi ce de sensibilizare la nivel de comunitate.

Componenta 3. Schimb de experienţă privind combaterea celor mai grave forme 
ale muncii copiilor şi a trafi cului de copii:

 întruniri regionale ale sub-grupurilor pentru combaterea trafi cului de copii;

 colectarea de informaţii privind cele mai grave forme ale muncii copiilor (studii 
tematice, analiza factorilor de cerere);

 compilarea, analizarea, diseminarea bunelor practici din regiune. 

În anul 2004 este aprobat Memorandumul de Înţelegere între Guvernul Republicii 
Moldova şi ILO-IPEC prin Hotărîrea de Guvern nr. 394 din 14.04.04.  

Tot în anul 2004 este prezentat OIM primul raport al Guvernului privind implementarea 
Convenţiei OIM nr. 182 şi este creat Comitetul Naţional Director (CND) pentru 
eliminarea muncii copilului. Atribuţiile de bază ale Comitetului Director sînt:

 formularea orientărilor politice pentru activităţile menite să elimine munca copilului 
şi integrarea activităţilor ILO-IPEC în eforturile naţionale pentru combaterea acestui 
fenomen;

 prezentarea pentru ILO-IPEC a recomandărilor cu privire la domeniile prioritare 
de activitate şi oferirea de sprijin în implementarea lor; 

 revizuirea şi evaluarea activităţilor IPEC în ţară; 

 sprijinirea îndeplinirii de către Guvern şi agenţiile responsabile a obiectivelor 
şi scopurilor stabilite de programele ILO în domeniul muncii copilului.

Din componenţa CND fac parte şase reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, cîte un 
reprezentant de la Confederaţia Naţională a Patronatului, Confederaţia Sindicatelor din R. Moldova, 
Confederaţia Sindicatelor Libere „Solidaritate” şi de la două organizaţii neguvernamentale.

Consolidarea cadrului instituţional de monitorizare a muncii copilului 

Pentru ca politicile adoptate de către autorităţi să ducă la rezultatele scontate, trebuie 
asigurată existenţa unui cadru consolidat de instituţii prezente atît la nivel naţional, cît şi 
local, care să fi e apte de intervenţii prompte în cazurile de exploatare prin muncă a copilului.

În Republica Moldova, la nivel central, acest mecanism de referire este constituit din: 
Comitetul Director pentru eliminarea muncii copilului (parţial Comitetul Naţional 
pentru Combatere a Trafi cului de Fiinţe Umane şi Consiliul Naţional pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului). La nivel raional, în acest sens se consolidează tot mai mult 



CAPITOLUL VI / 69 CUM COMBATEM EXPLOATAREA PRIN MUNCĂ A COPIILOR?

Comisiile municipale/raionale de combatere a trafi cului de fi inţe umane, iar la nivel 
local – echipele multidiciplinare şi educatorii de la egal la egal. 

Ce este o echipă multidisciplinară? 

Grup de profesionişti din mai multe domenii, ce fac parte din reţeaua de servicii 
adresate copiilor şi familiilor în situaţii de risc şi/sau în difi cultate şi colaborează la 
soluţionarea situaţiilor de abuz în care se afl ă copilul şi familia.

Cine sînt membrii echipelor multidiciplinare?

Medicul sau asistentul medical, poliţistul, pedagogul, preotul, voluntari. 

Ce acţiuni întreprinde o echipă multidisciplinară?

 Identifi că copilul care lucrează în condiţii periculoase;

 Analizează situaţia copilului (starea sănătăţii, starea psihologică, juridică, familială, 
nivelul de frecventare a şcolii);

 Formulează soluţii adecvate pentru reabilitarea copilului;

 Interacţionează cu părinţii, autorităţile, angajatorii şi alte părţi interesate;

 Monitorizează în permanenţă starea ulterioară a copilului. 

Ce este educaţia de la egal la egal ?

Educaţia de la egal la egal poate fi  defi nită ca procesul în care tineri bine instruiţi şi 
motivaţi desfăşoară activităţi educative sau de informare pentru semenii lor, în scopul 
de a le dezvolta anumite abilităţi, cunoştinţe, atitudini. 

Studiu de caz: Model de intervenţie a echipei multidisciplinare 

1. Istoricul cazului2

Cazul a fost semnalat de vecinii copilului, care au constatat că minora rămîne acasă de 
una singură, în afara supravegherii şi îngrijirii vreunui adult. La momentul identifi cării 
cazului a fost sesizată Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
(DMPDC) din Chişinău. Asistentul social de la Centrul „Amicul” a evaluat starea psiho-
socială a copilului în vederea existenţei abuzului sau a riscului de trafi c. 

Mama copilului suferă de afecţiuni psihice, fapt care o face incapabilă de a-şi asuma 
responsabilităţile parentale. Tatăl nu locuieşte cu familia, fi ind plecat la rude în Ucraina. 
Minora are disabilitate mintală şi este absolventă a şcolii auxiliare. 

2. Recomandările oferite de echipa multidisciplinară:

a. de a evalua statutul social al tatălui, drepturile lui locative;

b. de a stabili capacitatea parentală a mamei; în caz de incapacitate de a numi 
reprezentantul legal al copilului şi de a institui curatelă asupra lui; 

2 Studiul de caz respectiv a fost înregistrat de Centrul de asistenţă psiho-socială a copilului şi familiei „Amicul”, Chişinău.
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c. de a perfecta gratis buletinul de identitate a minorei;

d. de a organiza examinarea minorei la Comisia medico-psiho-pedagogică în scopul 
stabilirii eventuale a gradului de invaliditate;

e. de a plasa minora la şcoala de meserii pentru instruire profesională;

f. de a evalua relaţiile sociale ale familiei în vederea constituirii unui mediu sigur pentru 
copil.

Recomandări operate

Acţiunea Rezultatul Obstacolele

Au fost evaluate 
documentele de identitate 
ale tatălui şi cartea de 
imobil a apartamentului.

Tatăl este căsătorit oficial 
cu mama minorei, fără 
viză de reşedinţă la 
domiciliul familiei.

Lipsa ordinului de 
repartiţie, restabilirea 
căruia a tergiversat 
evaluarea poziţiei locative 
a tatălui.

A fost sesizată prin 
demers Pretura de sector 
pentru a iniţia procedura 
de stabilire a capacităţii 
parentale a mamei.

La decizia pretorului 
cazul a fost transmis spre 
examinare Direcţiei de 
sector pentru Drepturile 
Copilului.

Soluţionarea problemei 
necesită timp îndelungat.

A fost perfectat buletinul 
de identitate al minorei.

Suma necesară pentru 
perfectare a fost oferită 
de Centrul Naţional de 
Prevenire a Abuzului faţă 
de Copii (CNPAC).

Nu a fost posibilă 
perfectarea gratis a 
buletinului de identitate 
din motiv că minora la 
moment nu avea statut 
de invalid.

A fost sesizată Comisia 
medico-psiho-pedagogică.

În urma investigaţiilor 
medicale a fost stabilit 
gradul de invaliditate a 
minorei.

– 

Recomandări nerealizate

Recomandarea Cauza nerealizării

Instruirea profesională a minorei
Minora şi-a schimbat locul de trai, plecînd 
să locuiască împreună cu tatăl său.

3. Intervenţii suplimentare

Acţiunea Rezultatul Obstacolele

A fost contactată Asociaţia 
medicală teritorială. 

Minora  a fost examinată 
şi i s-a oferit tratamentul 
necesar.

– 
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A fost contactată „Armata 
Salvării” în vederea 
acordării unui ajutor 
material.

Minorei i s-au oferit 
produse alimentare.

– 

A fost informată DMPDC 
despre plecarea minorei cu 
tatăl ei în Ucraina.

Tatăl şi-a asumat (în scris) 
răspunderea pentru 
întreţinerea fiicei în Ucraina.

– 

4. Situaţia actuală
În prezent copilul se află cu tatăl, plasat în cîmpul 
muncii,  în Ucraina. Ei domiciliază în casa revenită 
tatălui ca moştenire după decesul părinţilor săi.

5. Recomandări 
suplimentare

Sesizarea organelor teritoriale din Ucraina în scopul 
luării familiei date la evidenţă.

Un proiect menit să reducă vulnerabilitatea copiilor faţă de cele mai grave forme ale 
muncii copilului şi să consolideze capacităţile Comisiilor raionale şi municipale pentru 
combaterea traficului de fiinţe umane, a Centrelor Comunitare pentru copii şi tineri, a 
echipelor multidisciplinare şi a grupurilor de la egal la egal este implementat de către 
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC).

În cadrul proiectului sînt elaborate mai multe instrumente informative sub forma 
unor ghiduri practice, seturi informaţionale pentru adolescenţi şi copii, buclete pentru 
părinţi, postere. În cadrul proiectului va fi pilotat Sistemul de Monitorizare a Muncii 
Copilului (SMMC). 

Un Sistem de Monitorizare a Muncii Copilului eficient poate contribui la identificarea 
copiilor exploataţi prin muncă, la stabilirea unor alternative potrivite pentru fiecare 
minor aparte.  Datele generate colectate prin intermediul sistemului vor fi utilizate în 
scopul elaborării politicilor în domeniu.

Oferirea de alternative 

De cele mai multe ori copiii din familiile cu un nivel scăzut de venituri sînt cei mai 
vulnerabili de a fi supuşi exploatării prin muncă, abuzului şi chiar traficului. Pentru a 
preveni asemenea cazuri pe termen lung este important ca acestor copii şi familiilor lor 
să le fie oferite alternative de a depăşi starea precară în care se află la moment.  

Oferirea alternativelor depăşeşte cadrul unui simplu ajutor material acordat familiei sau 
copilului. Pentru a acţiona cu maximum de eficienţă urmează să fie evaluate necesităţile 
strategice ale copilului şi familiei, care se referă, în primul rînd, la posibilităţile capabile să 
asigure copilului şanse mai bune de dezvoltare, fapt ce va preveni încadrarea sa în munci 
grele. Astfel de necesităţi sînt: asigurarea accesului la educaţie (crearea de posibilităţi ca el 
să frecventeze şcoala), organizarea orelor suplimentare prin care să fie recuperat materialul 
didactic, îmbunătăţirea situaţiei materiale a familiei prin acordarea de stimulente financiare 
pe un termen mai îndelungat, prin oferirea de granturi pentru dezvoltarea propriei afaceri, 
consiliere profesională, pregătire profesională, plasarea în cîmpul muncii etc. 
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În acest sens merită a fi menţionat proiectul „Pilotarea serviciilor de consiliere 
educaţională, profesională, instruire profesională şi plasare în cîmpul muncii a tinerilor 
din grupul de risc şi a adulţilor din comunităţi marginalizate”, implementat de către 
organizaţia „Consultanţă şi Credit în Agricultură” (CCA). 

Scopul proiectului este de a contribui la reducerea vulnerabilităţii minorilor la trafic 
şi facilitarea reabilitării victimelor traficului prin oferirea serviciilor de consiliere 
profesională, instruire şi plasare în cîmpul muncii. Prin intermediul proiectului vor fi 
acordate servicii de consiliere profesională pentru 600 de copii/tineri vulnerabili la 
trafic; 100 de copii şi 20 de adulţi vor beneficia de instruire profesională (de pînă la 4 
luni), iar 35 de tineri şi 20 de adulţi se vor bucura de suport la plasare în cîmpul muncii. 

În cadrul proiectului dat, CCA finanţează cursuri de instruire profesională, oferă burse. 
De  asemenea,  se prevede ca timp de 4 luni, salariul să fie plătit în felul următor: 50% 
să fie achitate angajatului de către patron şi 50% – din bugetul proiectului, dar prin 
intermediul patronului. 

Reabilitarea şi integrarea copiilor exploataţi

Un rol foarte important în cadrul sistemului de referire şi monitorizare a exploatării 
prin muncă a copilului este acordarea serviciilor de reabilitare/recuperare copiilor, 
victime ale exploatării sau traficului de fiinţe umane. La momentul actual Centrul pentru 
Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” implementează un proiect de  
îmbunătăţire a serviciilor de asistenţă copiilor, victime ale traficului şi integrarea lor  
pe termen lung. 

Scopul acestui proiect este de a dezvolta capacitatea reprezentanţilor instituţiilor 
publice şi a ONG-urilor din 5 regiuni-ţintă selectate de a acorda servicii de reabilitare şi 
reintegrare minorilor, victimelor traficului de fiinţe umane, şi de a oferi asistenţă directă 
copiilor salvaţi din mîinile traficanţilor. În cadrul proiectului au fost desfăşurate mai 
multe activităţi de instruire, a fost elaborat ghidul de reabilitare psiho-socială, integrare 
socială şi economică a copiilor, victime ale traficului de fiinţe umane. 

Schimbarea de atitudini – metodă de abordare
Una din cauzele principale ale apariţiei şi perpetuării fenomenului exploatării prin 
muncă a copilului este atitudinea eronată a părinţilor faţă de acest fenomen.  

Munca copiilor este percepută de părinţi drept un proces  „firesc de maturizare” şi o 
modalitate prin care odraslele lor devin mai harnice, mai responsabile şi capabile de a 
contribui la bunăstarea familiei. Majoritatea dintre părinţi consideră că muncile agricole 
(fizice) sînt benefice pentru creşterea şi dezvoltarea ulterioară a copiilor. Mulţi dintre ei îşi 
antrenează urmaşii în diferite munci deoarece şi ei, la rîndul lor, au fost impuşi să muncească 
de către propriii lor părinţi. Problema e că de cele mai multe ori părinţii nu fac diferenţă 
între munca acceptată şi exploatarea copilului prin muncă, cînd intervine limita după care 
sănătatea şi capacitatea odraslei de a se dezvolta normal este pusă în pericol. Studiul 
„Munca copiilor în mediul rural” arată că aproape 35,17% din respondenţi menţionează 
că părinţii lor îi impun să lucreze, iar 68% susţin că sînt bătuţi dacă refuză să lucreze mai 
mult de 4 ore pe zi şi că în timpul vacanţelor munca le ocupă tot timpul liber. 
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Doar 23,6% dintre părinţii intervievaţi în cadrul studiului au recunoscut faptul că munca 
copiilor influenţează negativ asupra studiilor şi conduce la repetarea anului şcolar 
(2,4%). Printre motivele absenţelor de la şcoală, 35,6% dintre copii au menţionat că 
părinţii i-au oprit să plece la şcoală pentru a-i ajuta la muncile agricole. 

O soluţie ar fi de a-i face pe părinţi să înţeleagă efectele negative ale exploatării prin muncă 
a copilului şi drept rezultat, de a-i convinge să ia o atitudine corectă faţă de acest fenomen.

CE MESAJ I-AR DISPUNE PE PĂRINŢI SĂ ACCEPTE O ALTĂ ABORDARE  
A PROBLEMEI? 

De cele mai multe ori este foarte dificil să convingi pe cineva că acţiunile pe care le 
întreprinde o perioadă îndelungată de timp se dovedesc a fi nu prea corecte şi că este 
necesar să adopte un nou comportament, o nouă atitudine sau abordare. De obicei, 
mesajele venite în acest sens sînt ignorate. De aceea este foarte important să planificam 
cu atenţie procesul de sensibilizare şi mai ales modul de expunere, pentru a avea un 
mesaj adecvat, expus în formă corectă, care să faciliteze schimbul de atitudine scontat. 

După cum a fost menţionat, exploatarea prin muncă a copilului are efecte directe 
asupra sănătăţii şi capacităţii lui intelectuale. Muncile îndelungate pot conduce la 
extenuarea organismului, fapt ce-l face pe copil mai vulnerabil la boli şi influenţează 
negativ asupra dezvoltării sale normale. Munca abuzivă şi peste puteri reduce 
capacitatea copilului de a memora, de a studia şi de a se concentra. Cercetări 
concludente au demonstrat că munca în exces în timpul copilăriei constituie cauza 
multor boli cronice care se manifestă mai tîrziu, în perioada maturităţii. 

Rezultatele studiului „Îngrijirea şi dezvoltarea timpurie a copiilor”, realizat de UNICEF 
în anul 2004, arata că, în opinia părinţilor, primul factor determinant pentru dezvoltarea 
adecvată a copilului este sănătatea lui (vezi figura 1)3.

Prin urmare, mesajul care ar avea cel mai mare impact asupra conştiinţei părinţilor ar 
trebui să sublinieze în mod special că munca excesivă dăunează sănătăţii copilului. 
Dar aceasta nu este suficient. Mesajul respectiv trebuie să conţină informaţie cu privire 
la faptul cît de grav este afectată sănătatea copilului. O modalitate în acest sens ar fi 
plasarea efectelor muncii exagerate a copilului în categoria consecinţelor survenite de 
la utilizarea  ţigărilor şi alcoolului. 

Figura 1. Ce cred părinţii despre factorii determinanţi pentru dezvoltarea 
adecvată a copilului 

3. Raportul “Ingirjirea şi dezvoltarea timpurie a copiilor din Moldova”, UNICEF, 2004.
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CUM SĂ CONFERIM CREDIBILITATE MESAJULUI ADRESAT PĂRINŢILOR? 

Comparînd impactul asupra sănătăţii a tutunului, alcoolului şi a muncii excesive 
din perspectiva unor similitudini, putem găsi că: primele conduc la dereglarea 
metabolismului vitaminelor, proteinelor, glucidelor, lipidelor care, în final, provoacă 
probleme serioase de sănătate (hepatite cronice, diabet zaharat tip I şi II, ciroze 
hepatice dismetabolice, hipotrofie musculară, retard fizic şi psihic); a doua determină 
epuizarea rapidă a nivelului de glucoză din sînge acumulat drept rezultat al 
alimentaţiei, după aceasta trecînd la consumarea depozitelor de lipide din ţesutul 
adipos subcutanat şi la proteinele din ţesutul muscular, fapt care, la fel, poate genera 
dereglări serioase de sănătate (distrofie musculară, retard fizic şi psihic, anxietate (stare 
patologică de nelinişte, de teamă, însoţită de schimbări fiziologice), neîncredere în 
forţele proprii, diabet zaharat, hepatite cronice).

Fumatul şi alcoolul, prin acţiunea lor negativă asupra metabolismului, afectează 
organismul în creştere, manifestîndu-se prin nanism statural (creştere insuficientă), 
retard în dezvoltare, apariţia diferitor maladii, cele mai grave fiind tuberculoza, 
pneumopatiile, afectarea sistemului gastric. Lucrul fizic excesiv, de asemenea, 
acţionează negativ asupra organismului în creştere: de exemplu, transportarea 
greutăţilor pe spate duce la deformarea coloanei vertebrale şi apariţia scoliozei care, la 
rîndul ei, poate provoca apariţia pneumopatiilor, deformări ale oaselor membrelor sau 
cutiei toracice. 

Credem că un asemenea mesaj i-ar putea face pe părinţi să-şi revadă maniera în care îi 
pun pe copiii lor să îndeplinească diferite munci.   

CUM ELABORĂM O CAMPANIE DE PROMOVARE A MESAJULUI?

Acum, cînd considerăm că am elaborat un model de mesaj convingător, trebuie să 
identificăm şi modalităţile prin care să-l comunicăm grupului-ţintă. 

Cea mai eficientă metodă în acest sens ar fi elaborarea unui plan de comunicare a 
mesajului, o campanie de schimbare de atitudini. Modelul de mai jos poate servi drept 
reper în elaborarea campaniilor de comunicare atît la nivel local, cît şi la nivel regional 
sau naţional4. 

Etapa Întrebări Exemple/comentarii

Definirea  contextului

 Înţelegerea adecvată a 
contextului sau a mediului 
în care dorim să desfăşurăm 
campania va mări şansele de 
succes ale ei.

Munca excesivă a copiilor este la fel de dăunătoare  
ca şi fumatul sau alcoolul.

4 Modelul respectiv a fost adaptat după lucrarea Communicating Sustainability. How to produce effective public campaigns, United  
 Nations Environment Programme, 2005.
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Cît de clar vă este 
contextul  
campaniei?

Identificaţi aspectele sociale, 
legale, politice, instituţionale 
şi tehnice care ar putea să 
influenţeze  bunul mers al 
campaniei.

Încercaţi să consultaţi statisticile 
oficiale cu referire la munca 
copilului, studiile efectuate de 
către alte organizaţii în acest 
domeniu. Consultaţi anumite 
prevederi ale legislaţiei din 
Republica Moldova. Încercaţi 
să aflaţi despre experienţa 
altor organizaţii din domeniu.  
Identificaţi posibilii parteneri şi 
posibilii oponenţi. 

Studierea grupului vizat

Studierea grupului vizat asigură 
o înţelegere mai bună a modului 
în care trebuie conceput mesajul 
şi în care urmează a fi comunicat.

Cine este grupul 
vizat al campaniei 
de schimb de 
atitudini?

Este foarte util să definiţi 
cine face parte din grupul 
vizat. Fiţi cît mai specifici: de 
exemplu, părinţii care au mai 
mult de 4 copii sau copii din 
familiile vulnerabile, şi nu toată 
comunitatea. Cînd grupul-ţintă 
este prea vast, încercaţi să 
determinaţi anumite priorităţi. 

Care este 
comportamentul 
sau atitudinea 
grupului-ţintă în 
raport cu problema 
vizată ?

Încercaţi să discutaţi cu părinţii 
despre problema exploatării 
copilului prin muncă. Ascultaţi 
cu atenţie care le este poziţia. 
Observaţi şi nu judecaţi. Uneori 
este bine să consultaţi studii din 
domeniu (Studiul efectuat de 
CNSIPF). O altă sursă pentru a 
defini caracteristicile grupului 
vizat ar putea fi profesorii, 
educatorii şi chiar copiii. 

Stabilirea obiectivelor 
specifice

Nu începeţi o campanie de 
schimbare de  atitudini fără a 
stabili obiective specifice şi exacte.
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Cît de reale şi 
specifice sînt 
obiectivele pe care 
vi le propuneţi?

Fiţi cît mai realişti în stabilirea 
obiectivelor campaniei. Deşi 
este dificil, trebuie să încercaţi 
să fixaţi obiective măsurabile în 
timp. Apoi încercaţi să estimaţi 
gradul de realizare a lor. În 
procesul de comunicare „mai 
puţin” înseamnă „mai mult”. Într-
un cuvînt, este mai eficient să 
limitaţi obiectivul campaniei, 
pentru a vă asigura un grad mai 
înalt de succes.

Metodologie/abordare

Încercaţi să descrieţi 
metodologia/abordarea 
utilizată pentru atingerea 
obiectivelor campaniei. 

Care este logica 
activităţilor?

De ce aţi decis să organizaţi 
anume aceste activităţi? Cît de 
potrivite sînt ele în relaţie cu 
grupul-ţintă sau cu obiectivul 
propus? Doriţi să implicaţi 
copii, lideri de opinie locali, 
reprezentanţi ai APL, ai mass-
media sau părinţi? De ce? Care 
sînt alternativele de alegere de 
către grupul vizat a activităţilor 
propuse?

Care este domeniul 
de abordare?

Într-o campanie care urmăreşte 
transformări de atitudini este 
foarte important de aplicat o 
arie adecvată de abordare. În 
cazul problematicii exploatării 
copilului prin muncă, există 
mai multe domenii de abordare 
– munca minorilor tratată din 
perspectiva neglijării drepturilor 
copilului sau în calitate de 
impediment serios în educaţia 
lui, munca minorului sub 
aspectul copilăriei furate sau ca 
o sursă care dăunează sănătăţii.
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Pilotarea sau testarea campaniei 
la o scară mai mică ar putea 
să ofere mai multe posibilităţi 
de a anticipa anumite reacţii 
sau rezultate. Dacă acest lucru 
nu este posibil, încercaţi să 
implicaţi actorii principali în faza 
de planificare a campaniei.

Elaborarea sloganului

Elaborarea sloganului este 
una din cele mai importante 
etape din cadrul unei campanii, 
deoarece toate activităţile 
trebuie să penduleze în jurul 
sloganului elaborat. 

Cum trebuie să fie 
sloganul?

Un slogan de tipul „Spuneţi 
„Nu” muncii copilului” nu va 
avea efectul scontat. Sloganul 
nu trebuie să fie abstract sau 
doar să sune frumos. El trebuie 
să provoace anumite reacţii 
din partea grupului vizat. Este 
foarte bine ca pe lîngă slogan 
să elaboraţi şi un logotip 
corespunzător. Acest fapt va 
accentua mesajul campaniei.

Formularea sloganului contribuie 
la rezolvarea a patru probleme: 
1.Ce trebuie de spus (conţinutul, 
de exemplu: munca excesivă 
dăunează sănătăţii); 2.Cum 
trebuie de expus în mod logic 
(argumentul: studii concludente 
dovedesc justeţea afirmaţiei de 
mai sus); 3.Cum trebuie să fie 
spus sugestiv (formatul: munca 
excesivă e la fel de dăunătoare 
ca şi ţigările sau alcoolul) 4. Cine 
trebuie să transmită mesajul 
(emiţătorul: un medic).

Utilizaţi un slogan central pe 
întreg parcursul campaniei. Mai 
multe sloganuri ar putea crea 
confuzii în rîndul grupului-ţintă.
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Canale/instrumente de 
comunicare

Impactul mesajului va 
depinde în mare măsură de 
instrumentele de comunicare 
pe care le veţi alege.

Ce modalităţi 
de transmitere a 
mesajului către 
grupul-ţintă ar fi 
mai preferabile?

Alegerea instrumentelor 
de comunicare se va face în 
dependenţă de profilul grupului 
vizat. Dacă grupul-ţintă este 
constituit din copii, puteţi opta 
pentru activităţi informale 
(concursuri de desen, activităţi în 
aer liber), dacă sînt invitaţi părinţi 
recurgeţi la întâlniri cu pediatri 
şi psihologi. Nu va fi oportună 
participarea părinţilor la o 
conferinţă despre problematica 
exploatării prin muncă a 
copilului. Pentru grupul vizat 
constituit din reprezentanţi ai 
autorităţilor sau alţi profesionişti 
din domeniu trebuie să conferiţi 
o notă de sobrietate activităţilor 
preconizate.

Procedaţi similar în cazul 
elaborării unor materiale 
informative. 

Management  
şi implementare

Succesul campaniei va depinde 
în mare măsură de calitatea 
implementării.

Care sînt  
rolurile şi 
responsabilităţile?

Elaboraţi un plan de 
acţiuni şi definiţi rolurile şi 
responsabilităţile din cadrul 
procesului de implementare a 
campaniei conform acestui plan. 
Definiţi rolurile partenerilor şi ale 
altor actori interesaţi (APL, şcoala). 

În orice campanie de 
comunicare trebuie să aveţi „o 
faţă a campaniei”, reprezentată 
de acele persoane, care vor 
transmite mesajul spre exterior, 
către grupul vizat. 
Aceste persoane trebuie să dispună 
de credibilitate şi încredere în rîndul 
grupului-ţintă şi a mass-media. 
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Ce resurse avem la 
dispoziţie?

Examinaţi bugetul, planul de 
acţiuni şi obiectivul specific al 
campaniei. Revizuiţi priorităţile 
campaniei. Încercaţi să definiţi 
resursele critice, indispensabile 
şi cele pe care le puteţi substitui. 

Creaţi şi menţineţi un dialog 
continuu între toţi cei implicaţi 
în procesul de implementare 
(şedinţe săptămînale, şedinţe 
după fiecare activitate). 

O campanie de comunicare 
este ca un organism viu, fiţi 
flexibili, nu ezitaţi să introduceţi 
modificări dacă consideraţi că 
ele sînt necesare.

Monitorizare şi evaluare

Activităţile de evaluare vă ajută 
să vedeţi cît de aproape sau de 
departe sînteţi de îndeplinirea 
obiectivelor specifice ale 
campaniei.

Cum veţi evalua 
campania?

Există mai multe tipuri de 
evaluare a unei campanii de 
comunicare. 

Evaluarea de proces – ce mesaj 
a fost comunicat, cîtor persoane, 
cînd şi cum?

Evaluarea de rezultat – cum s-a 
schimbat atitudinea grupului- 
ţintă faţă de problemă (părinţii 
au devenit conştienţi de 
gravitatea problemei)? 

Evaluarea de impact – cum se 
manifestă rezultatul campaniei 
în raport cu problema generală 
(în rezultat, mai puţini copii sînt 
exploataţi)?
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Cum documentaţi 
procesul de 
evaluare?

De cele mai multe ori procesul 
de evaluare este costisitor, 
totuşi există modalităţi de a 
măsura în permanenţă mersul 
campaniei de comunicare. 
Printre ele ar fi: nivelul de 
participare a grupului vizat 
la activităţile din cadrul 
campaniei, calitatea participării 
(cît de activ s-au implicat), 
reacţia mass-media sau a 
principalilor actori interesaţi 
de problemă, replica publicului 
larg, nivelul cererii de 
informaţii referitor la tematica 
abordată.

Asupra modalităţilor de 
evaluare este bine să se convină 
încă la faza de planificare a 
campaniei. Este recomandabil 
ca înainte de a derula activitatea 
să fie efectuat un mic studiu în 
rîndul grupului-ţintă, rezultatele 
căruia să fie comparate cu cele 
ale unui studiu similar de la 
sfîrşit de campanie. Cercetarea 
poate cuprinde chestionarea 
unui număr limitat (totuşi 
reprezentativ) de persoane 
din grupul vizat. Rezultatele 
ar trebui să stabilească 
situaţia generală referitoare 
la fenomenul de exploatare a 
copilului prin muncă existentă 
în comunitate sau în aria 
de desfăşurare a campaniei 
de promovare a mesajului. 
Studiul trebuie să răspundă 
la următoarele întrebări: cîţi/
care copii sînt exploataţi prin 
muncă? Care este atitudinea 
părinţilor faţă de acest 
fenomen? Care sînt cauzele 
acestui fenomen?
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Roluri individuale
Deşi problema exploatării prin muncă a copilului este una complexă şi rezolvarea 
ei necesită o abordare multidisciplinară cu implicarea întregii societăţi, este foarte 
important rolul fi ecărui cetăţean în parte, dacă acceptăm ideea că fi ecare persoană este 
un actor social. Cel mai important factor în acest sens este identifi carea rolului specifi c 
pe care actorul dat îl poate avea în ameliorarea situaţiei copilului exploatat prin muncă. 

Cadrele didactice – rolul pedagogului în combaterea exploatării prin muncă a copiilor 
este esenţial, deoarece dintre toţi actorii comunitari el este cel mai aproape de copii şi 
la propriu, şi la fi gurat. Astfel, cadrul didactic este acel care are posibilitatea să intervină 
în rezolvarea problemei cel mai prompt şi care este investit cu obligaţia morală de a se 
implica în situaţii cînd este afectată condiţia copilului.

Care sînt modalităţile şi domeniile de intervenţie a profesorilor? 

Profesorii se pot implica prin:

 a dezvolta la copii (şi părinţi) ambiţia de a învăţa şi a avea succese;

 a-i face conştienţi pe copii (şi părinţii lor) de drepturile de care dispun şi modul în care 
pot benefi cia de ele;

 a se manifesta drept parteneri pentru reprezentanţii APL, semnalînd abandonul şcolar 
(sau frecvenţa redusă) a copiilor sau chiar şi cazuri cînd aceştia sînt angajaţi în munci 
difi cile, periculoase pentru sănătatea lor;

 a identifi ca copiii care prezintă semne ale exploatării prin muncă; 

 a purta discuţii individuale cu părinţii referitor la consecinţele exploatării prin muncă a 
copilului;

 a promova în rîndul părinţilor ideea despre importanţa rolului educaţiei în succesul de 
viitor al copilului;

 a organiza mai multe activităţi extraşcolare şi a implica un număr cît mai mare de copii. 

Organizaţiile neguvernamentale şi grupurile de iniţiativă din localitate – ONG-
urile şi grupurile de iniţiativă din comunitate pot avea un rol vizibil în combaterea 
exploatării prin muncă a copiilor. ONG-urile ar putea fi  fi gurile-cheie capabile să-i 
motiveze pe alţi actori să se implice în soluţionarea problemei. 
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ONG-urile şi grupurile de iniţiativă pot:

 să identifi ce şi să facă publice cazurile de implicare excesivă a copiilor în muncă, de 
antrenare a acestora în forme grave ale muncii, uneori reuşind să pătrundă acolo unde 
reprezentanţii autorităţilor nu pot ajunge;

 să infl uenţeze atitudinea părinţilor şi a comunităţii (prin campanii de schimbare de 
atitudini) faţă de fenomenul exploatării prin muncă a copiilor;

 să fi e foarte efectivi în a elabora programe şi proiecte noi (activităţi extraşcolare, cercuri 
de interese) drept o alternativă exploatării prin muncă;

 să elaboreze programe de consiliere profesională a adolescenţilor;

 să ofere servicii (psihologice, medicale) copiilor abuzaţi şi părinţilor acestora, atunci 
cînd ele nu sînt oferite în comunitate;

 să elaboreze materiale informative sau să organizeze activităţi informaţionale menite să 
sensibilizeze şi să informeze părţile interesate de problema respectivă;

 să creeze reţele/alianţe de ONG-uri care să fi e preocupate de combaterea celor mai 
grave forme ale muncii copilului.

Medicul – cadrele medicale sînt avizate să comunice mesajul cu privire la prejudiciile 
grave aduse sănătăţii copilului în urma implicării lui în munci excesive.  

Medicul ar putea să:

 organizeze activităţi de informare a elevilor cu privire la măsurile de protecţie în timpul 
diferitor munci;  

 identifi ce copiii care suferă de maladii provocate de implicarea lor abuzivă în munci 
mult prea grele pentru vîrsta şi starea lor de sănătate;

  explice părinţilor pericolul muncii excesive pentru sănătatea copilului; 

 dezvolte copiilor responsabilitatea pentru propria sănătate; 

 sesizeze organele de resort în cazul unor abuzuri;

 monitorizeze starea de sănătate a copiilor exploataţi prin muncă.

Preotul – reprezentanţii bisericii se bucură de foarte multă încredere şi respect în 
rîndul populaţiei rurale. Biserica, prin posibilităţile specifi ce pe care le deţine, ar putea 
contribui substanţial la o schimbare reală de atitudini din partea părinţilor. 

Preotul ar putea să:

 insiste asupra faptului că biserica nu are nici o tradiţie conform căreia ar fi  încurajată 
încadrarea timpurie a copiilor în anumite activităţi economice;

 identifi ce cazuri de exploatare a copiilor şi să sesizeze autorităţile publice locale;  

 discute în particular cu părinţii, educatorii şi patronii despre această problemă; 

 convingă părinţii să nu accepte abandonarea de către copiii lor a şcolii în favoarea 
încadrării în muncă; 
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 organizeze activităţi în afara şcolii ce să cuprindă discuţii cu privire la moralitate, 
spiritualitate. 

Autorităţile publice locale – sînt obligate şi capabile să contribuie la eliminarea 
exploatării prin muncă a copilului. 

Reprezentanţii APL se pot implica prin:

 a sprijini mai perseverent copiii din familiile vulnerabile;

 a crea condiţii pentru participarea activă a copiilor şi tinerilor în activităţi extraşcolare; 

 a identifi ca cazurile de exploatare a copiilor prin muncă şi a interveni conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare;

 a colabora cu alte instituţii ce activează în domeniul combaterii exploatării prin muncă 
a copilului. 
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Anexă
Exemple de activităţi educaţionale 

pentru părinţi, pedagogi şi copii1 

ACTIVITATEA „JURNALUL MUNCII COPILULUI”

Obiectiv:

Familiarizarea copiilor cu conceptul de „activitate de muncă a copiilor” 
şi „exploatare prin muncă a copiilor”

Materiale:

Foi albe sau un caiet pentru a alcătui „Jurnalul Muncii Copilului”

Desfăşurare:

1. Facilitatorul adresează participanţilor următoarele întrebări:

 Cîţi dintre voi desfăşoară acasă diverse activităţi de muncă?

 Cîţi dintre voi muncesc în timpul vacanţelor?

 Cîţi dintre voi muncesc la ţară, pe cîmp?

2. Copiii sînt solicitaţi să noteze în Jurnal activităţile de muncă pe care le desfăşoară 
în timpul şcolii pe parcursul unei săptămîni şi cele pe care le fac în perioada vacanţelor. 
În dreptul fi ecărei activităţi de muncă sînt rugaţi să noteze cît timp alocă ei pentru 
desfăşurarea acestora (pentru muncile din casă, de exemplu) sau cîte ore muncesc pe 
săptămînă.

3. Participanţii sînt rugaţi să comunice şi colegilor rezultatele obţinute la rubricile:

 total ore pe săptămînă muncite în timpul şcolii;

 total ore pe săptămînă muncite în timpul vacanţei.

4. Se identifi că numărul cel mai mare şi cel mai mic de ore lucrate.

5. Participanţii sînt rugaţi să spună care, în viziunea proprie, este numărul optim de ore 
pe care trebuie să le lucreze un copil de vîrsta lor şi să-şi motiveze opinia. 

6. Se subliniază relaţia dintre numărul de ore muncite şi timpul şi efortul necesar 
implicării î n activităţile şcolare.

7. Se prezintă participanţilor condiţiile în care activităţile de muncă sînt periculoase 
şi sînt considerate exploatative. Participanţii sînt întrebaţi dacă cunosc copii care sînt 
implicaţi în forme grave de muncă şi în condiţii de exploatare. 

1 Selectate şi adaptate după „Identifi carea şi dezvoltarea psiho-socială a carierei copiilor afl aţi în medii care îi determină să 
muncească sau să ajungă în situaţii de risc” elaborat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare – CPD, Bucureşti, 2005
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ACTIVITATEA „ATITUDINI PRIVIND MUNCA COPIILOR”

Obiectiv:

Identifi carea atitudinilor privind munca copiilor şi a modalităţilor de evitare a exploatării 
prin muncă a copiilor

Materiale:

Nu sînt necesare materiale speciale.

Desfăşurare:

1. Participanţii sînt împărţiţi în 7 grupuri. Fiecare grup va reprezenta unul dintre 
personajele de mai jos:

 copil care munceşte;

 părinţii copilului care munceşte;

 un angajator;

 un profesor;

 un doctor;

 un funcţionar de la primărie;

 un proprietar de magazin.

2. Fiecare grup are sarcina de a trasa în cinci minute opinia personajului pe care îl 
reprezintă în legătură cu următoarele aspecte:

 De ce, cum, cînd, unde, cît timp muncesc copiii?

 Care sînt avantajele şi dezavantajele implicării copiilor în activităţi de muncă?

3. Fiecare grup ascultă prezentările celorlalte grupuri. Participanţii sînt rugaţi să 
noteze şi să prezinte un aspect cu care sînt de acord şi unul cu care nu sînt de acord din 
evocările celorlalte grupuri. Sînt discutate argumentele aduse.

4. La fi nalul activităţii participanţilor li se solicită să facă o listă cu oportunităţile şi 
obstacolele în evitarea exploatării prin muncă a copiilor. 

ACTIVITATEA „CAUZELE MUNCII COPIILOR”

Obiectiv:

Identifi carea cauzelor muncii copiilor

Materiale:

Nu sînt necesare materiale speciale.
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Desfăşurare:

1. Participanţii sînt împărţiţi în grupuri a cîte 4-5 persoane. Fiecare grup are ca sarcină să 
identifi ce cît mai multe aspecte care pot reprezenta cauze ale muncii copiilor.

2. Cîte un reprezentant din fi ecare grup prezintă rezultatele şi se alcătuieşte o listă 
comună. Participanţii sînt rugaţi să divizeze cauzele muncii copiilor în motive asupra 
cărora ei pot interveni şi asupra cărora nu pot interveni.

ACTIVITATEA „BENEFICII ALE MERSULUI LA ŞCOALĂ”

Obiectiv:

Descrierea relaţiei dintre şcoală şi muncă şi identifi carea benefi ciilor accesului la educaţie

Materiale:

Nu sînt necesare materiale speciale.

Desfăşurare:

1. Participanţilor li se propune să noteze pe o foaie curată:

 În ce mod accesul la educaţie, posibilitatea de a merge la şcoală le-a infl uenţat viaţa?

 Ce ar fi  fost diferit în viaţa lor dacă nu ar fi  avut posibilitatea să meargă la şcoală?

 În ce mod frecventarea şcolii ar modifi ca viaţa copiilor care muncesc?

2. Participanţii lucrează în perechi şi sînt rugaţi să împărtăşească răspunsurile lor cu 
colegul. Fiecare pereche are sarcina de a nota cît mai multe benefi cii atît pe termen 
scurt, cît şi pe termen lung ale mersului la şcoală şi ale implicării copiilor în activităţile 
şcolare.

ACTIVITATEA „CONSECINŢE NEGATIVE ALE MUNCII COPIILOR”

Obiectiv:

Identifi carea consecinţelor negative pe termen scurt ale implicării copiilor in muncă

Materiale:

Nu sînt necesare materiale speciale.

Desfăşurare:

Participanţii sînt împărţiţi în grupuri a cîte 4-5 persoane şi sînt rugaţi să noteze 
dezavantajele pe termen scurt ale implicării copiilor în muncă. Fiecare grup îşi prezintă 
lista şi dezavantajele sînt afi şate pe tablă sau pe fl ipchart. Se accentuează lipsa timpului 
pentru alte activităţi preferate (de exemplu, nu îşi fac prieteni, nu mai au timp să 
citească, să se joace, să se odihnească, să privească televizorul, să comunice cu semenii).
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