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Instrucţiune Proprie Nr. 21 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

PROTECŢIA TINERILOR IN MUNCĂ 

 

 

1. PREVEDERI GENERALE 

    Conţinut 

Art.1. Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 

domeniul invatamint public si activitati anexe cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea 

securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului angajat în activitatea de invatamint public si 

activitati conexe 

Art.2. Prevederile cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop diminuarea sau 

eliminarea pericolelor specifice activităţilor în domeniul invatamintului public si activitati 

conexe şi desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de securitate. 

Domeniu de aplicare 

Art.3. Prevederile prezentelor instructiuni se aplică personalului care desfăşoară activităţi în 

domeniul invatamintului si activitati conexe in UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI  din CLUJ-NAPOCA 

si extensiile acesteia .     

Conexiunea cu alte acte normative 

Art.4. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 

domeniul sănătăţii se aplică cumulativ cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a 

legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi cu hotărârile guvernului României privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă . 
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Art.6. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se va 

realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor . 

Revizuirea prezentelor instrucţiuni 

Art.7.     Prezentele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă se vor revizui periodic 

şi vor fi modificate ori de  câte ori intervin schimbări ale legislaţiei în 

domeniu,modificări în structura activităţii, schimbări ale proceselor de muncă prin 

introducerea unor noi echipamente de muncă şi noi proceduri. 

2. PROTECTIA TINERILOR 

Cadrul juridic necesar asigurării condițiilor adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, 

conform necesităților şi aspirațiilor acestora, este reglementat prin Legea Tinerilor nr. 

350/2006. 

Statul asigură un regim special de protecție şi de asistență tinerilor pentru realizarea 

drepturilor acestora. 

Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale: 

• asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, 

promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul 

structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret; 

• sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active la viața economică, 

educațională şi culturală a țării; 

• garantarea dreptului la educație, instruire şi specializare profesională; 

• stimularea accesului tinerilor la informație şi tehnologii informaționale; 

• stimularea mobilității în rândul tinerilor; 

• stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 

• promovarea dialogului şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranței în rândul 

tinerilor. 

 

Termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

Tânăr – orice persoană în vârstă de cel puțin 15 ani şi de cel mult 18 ani; 
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Copil – orice persoană care nu a atins vârsta de 15 ani sau orice tânăr în vârstă de cel puțin 

15 ani şi cel mult 18 ani care face încă obiectul şcolarizării obligatorii, pe bază de program 

integral stabilit de lege. 

Tinerii trebuie să fie protejați la locul de muncă, în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare, împotriva riscurilor generate de factorii de risc specifici reprezentați de fenomenele, 

procesele şi comportamentele care, prin acțiunea lor specifică reduc sau elimină şansele de 

dezvoltare şi formare a tinerilor aflați într-un potențial pericol de eşuare în procesul lor de 

integrare socio-profesională. 

Ȋn acest sens, statul prin instituțiile sale cu responsabilități în domeniu, are obligația de a 

adopta şi de a aplica măsuri de prevenire, atenuare şi înlăturare a efectelor factorilor de risc 

specifici, de natură socio-profesională asupra tinerilor aflați în procesul de formare şi integrare 

în societate. 

Tinerii trebuie protejați: 

• împotriva exploatării economice; 

• împotriva oricărei munci susceptibile să dăuneze securității, sănătății sau dezvoltării lor 

fizice, psihologice, morale ori sociale; 

• împotriva oricărei munci susceptibile să pericliteze educația acestora. 

• Angajatorul este obligat să asigure tinerilor, condiții de muncă adaptate vârstei lor. 

• Durata timpului de muncă pentru tineri este de maximum 6 ore/zi şi 30 ore/săptămână. 

• Dacă tânărul cumulează mai multe funcții în baza unor contracte de muncă, timpul de 

muncă se însumează şi nu poate depăşi, cumulat, durata de 30 ore/săptămână. 

• Tinerii nu pot presta muncă suplimentară. 

• Tinerii nu pot presta muncă de noapte. 

Tinerii beneficiază: 

• de o pauză de masă de cel puțin 30 de minute consecutive, în cazul în care durata zilnică 

a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate; 

• de o perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive, între două zile de muncă; 

• de o perioadă de repaus săptămânal de 2  zile consecutive, de regulă sâmbăta şi 

duminica. 

• de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare. 
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Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea şi protejarea 

sănătății tinerilor, ținând seama, în special, riscurile specifice. 

Riscuri care rezultă din: 

• lipsa lor de experiență; 

• din conştientizarea insuficientă a riscurilor existente sau potențiale; 

• din faptul că, tinerii sunt încă în dezvoltare. 

Este interzisă angajarea tinerilor pentru activități care: 

• depăşesc în mod evident capacitățile lor fizice şi psihologice; 

• implică o expunere nocivă la agenți toxici, cancerigeni, care determină modificări 

genetice ereditare, având efecte nocive pentru făt pe durata gravidității sau având orice 

alt efect nociv cronic asupra ființei umane; 

• implică o expunere nocivă la radiații; 

• prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau 

preveni, din cauza atenției insuficiente pe care o acordă securității în muncă, a lipsei lor 

de experiență ori de pregătire; 

• pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza 

zgomotului ori a vibrațiilor. 

Activitățile şi procedeele care sunt susceptibile să antreneze riscuri specifice 

• pentru tineri, figurează, în special în: 

• activitățile care implică o expunere nocivă la agenți fizici, biologici şi chimici; 

• alte procedee şi activități. 

Ȋncadrarea în muncă a copiilor este interzisă. 

Pot să încheie un contract de muncă în calitate de salariat pentru a desfăşura activități uşoare, 

copiii în vârstă de cel puțin 16 ani, care fac obiectul şcolarizării   obligatorii, pe bază de 

program integral. 

Copilul care face obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral poate încheia un 

contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al 

reprezentanților legali, pentru desfăşurarea de activități potrivite cu dezvoltarea şi pregătirea 

profesională. 
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Copiii angajați nu pot presta muncă între orele 20.00 şi 6.00. 

Copiii încadrați în muncă beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 14 ore consecutive, 

între două zile de muncă. 

Din punct de vedere al securității şi sănătății în muncă, reglementate prin Legea nr. 

319/2006 şi al raporturilor de muncă, reglementate prin Legea nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, tinerii fac parte din categoria de personal  –  grupuri sensibile la riscuri 

specifice,a căror prezență, obligă angajatorul la respectarea legislației în vigoare 

când amenajează  locurile de muncă. 

 

  

Sef Serviciu Prevenire si Protectie              Inspector de Securitate si Sanatate in Munca  

Sing. Laurentiu Prunaru                           Ing. Chicinas Valentin  

  

 


