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Un prestator de servicii s-a ales cu dosar penal pentru
nerespectarea regimului privind munca minorului.  Minorul
în vârstã de 14 ani a fost identificat de inspectorii ITM la
muncã într-o plantaþie de vie din apropierea municipiului. 

„Proprietarul viei unde a fost depistat acest caz cu
minorul contractase un prestator de servicii defriºare vie

din afara judeþului. În acest caz, prestatorul de servicii
suportã consecinþele legii", a precizat inspectorul ºef adjunct
al ITM Tulcea, Ciprian Madar.

Vârsta minimã legalã la care persoanele fizice pot fi
încadrate în muncã este de 15 ani, dupã cum prevede Codul
muncii, iar angajarea minorilor care n-au atins acest prag este
interzisã. În baza reglementarilor actuale, capacitatea de
muncã este dobânditã odatã cu împlinirea vârstei de 16 ani.
Însã, în anumite condiþii, ºi copiii de 15 ani au posibilitatea
de a se angaja, dacã pãrinþii îºi dau acordul în acest sens ºi
daca este vorba de activitãþi adecvate vârstei.

În mod obiºnuit, pentru salariaþii cu normã întreagã, dura-
ta normalã a timpului de muncã este de opt ore pe zi si de 40
de ore pe sãptãmânã. Pentru cei care au mai puþin de 18 ani,
durata timpului de muncã este cu doua ore mai micã pe zi si
cu zece ore mai micã pe sãptãmâna (adicã ºase, respectiv 30
de ore).  În acelaºi timp, pânã la împlinirea vârstei de 18 ani,
minorii nu pot fi puºi sã presteze muncã suplimentarã ºi nici
muncã de noapte.  

În prezent, minorii pot fi folosiþi ºi ca zilieri, pentru cel
mult ºase ore pe zi, iar durata sãptãmânalã nu poate depãºi 30

de ore de muncã.
Tinerii cu vârste cuprinse între 15 ºi 18 ani pot sã

desfãºoare doar activitãþi potrivite cu dezvoltarea lor fizicã ºi
cu aptitudinile de care dau dovadã, însã numai dacã în acest
fel nu le sunt încãlcate dreptul la dezvoltare fizicã, mentalã,
spiritualã, moralã ºi socialã, dreptul la educaþie. În plus, sãnã-
tatea nu trebuie sa le fie pusã în pericol.

Dosare penale pe bandã rulantã 
pentru muncã fãrã forme legale 

În urma controalelor efectuate de inspectorii ITM, în ulti-
ma lunã au depistate alte trei cazuri de muncã fãrã forme
legale de naturã penalã. Vorbim de sectorul de activitate agri-
col. În cazurile de muncã fãrã forme legale care implicã mai
mult de cinci persoane angajate fãrã forme legale intervine
sancþiunea de naturã penalã. Concret, un angajator aflat într-
o astfel de situaþie riscã pânã la doi ani de închisoare.  

Anul trecut, inspectorii ITM au întocmit la Tulcea 16
dosare penale în urma cazurilor de muncã la negru identifi-
cate în urma controalelor din câmpul muncii. În niciunul din-
tre aceste dosare nu s-a ajuns la condamnãri cu închisoare. 

Sergiu SMOLII

Minor la muncã ilegalã, 
dosar penal pentru patron 

Primãria Topolog a accesat o linie de
finanþare de aproximativ 18 miliarde de lei
vechi prin care vor fi modernizate dupã
ultimele standarde laboratoarele didactice
din cadrul Liceului Tehnologic din localitate. 

„De asemenea, avem în vedere ºi o extin-
dere a corpului unitãþii ºcolare", a precizat
primarul comunei Topolog, Ion Olteanu.

Pachetul de investiþii estimat la 18 mi-
liarde de lei vechi va fi finanþat prin
Programul Naþional de Dezvoltare Ruralã,
Infrastructurã educaþionalã. 

În toamna anului trecut, la Topolog era
inaugurat campusul ºcolar, o investiþie
începutã în 2008 ºi estimatã la 140 de mi-
liarde de lei vechi. Campusul înseamnã 100
locuri în internat pentru elevi, inclusiv cantinã
-club.  De asemenea, sunt disponibile 10 gar-

soniere pentru profesorii care aleg sã profeseze
la Topolog. Prin realizarea proiectului se
creeazã premizele accesului la educaþie la stan-
darde europene corespunzãtor nevoilor lor ºi
resurselor specifice pentru un numãr de 350
elevi, din care un numãr de 50 elevi aparþinând
grupurilor de populaþie dezavantajate.
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Laboratoarele Liceului Tehnologic 
din Topolog, dotate 

cu aparaturã de ultimã generaþie 

Institutul Naþional de Cercetare-Dezvol-
tare pentru Bioresurse Alimentare - IBA
Bucureºti a organizat sãptãmâna trecutã, la
Tulcea, un workshop având ca tematicã do-
meniului alimentar ºi nutriþie, dezvoltare de
produse ºi tehnologii ºi servicii în domeniu.

La workshop au participat 40 de reprezen-
tanþi ai unor companii private din industria
alimentarã din judeþ, cãrora li s-au prezentat
oportunitãþi de colaborare privind crearea de
noi soluþii tehnologice, pentru obþinerea unor
produse alimentare de calitate. De asemenea,

institutul vine în întâmpinarea acestora pen-
tru a face studii de piaþã ºi pentru a putea sta-
bili noi termene de garanþie ale produselor.

Aceasta a fost a treia întâlnire pe care
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Bioresurse Alimentare o organizeazã
la nivel naþional, primele douã desfãºurându-
se în regiunile  Prahova ºi Covasna. 

„O parte dintre participanþi ºi-au ma-
nifestat deja interesul pentru o colaborare
cu institutul, fiind vãdit interesaþi de fa-
bricarea produselor la standarde de cali-
tate superioarã ºi cu cât mai puþini adi-
tivi. Noi, prin acest proiect, le putem pune
la dispoziþie soluþii adaptate la nevoile lor
specifice", a spus Nastasia Belc, directorul
IBA.

Workshop-ul face parte dintr-un proiect
mai amplu, aflat în derulare de cãtre institut,

implementat pe fonduri structurale, în va-
loare de 10 milioane de lei, acesta fiind al 14-
lea proiect organizat de institut. 

„În acest stadiu al proiectului, are loc
întâlnirea între nevoile celor din industria
alimentarã cu cunoºtinþele de expertizã în
domeniu, pe care institutul le pune la dis-
poziþia acestora", a mai adãugat Nastasia
Belc.

Institutul Naþional de Cercetare-Dez-
voltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA
Bucureºti este singurul institut naþional de
cercetare în domeniul alimentar, activitãþi de
nutriþie, dezvoltare de produse ºi tehnologii,
dar ºi servicii în domeniu, inclusiv producþie
la scarã micã de alimente personalizate. IBA
Bucureºti se aflã în coordonarea Ministerului
Cercetãrii ºi Inovãrii. 

Gabriela GEVELEGEAN

Workshop la Tulcea 

Noi soluþii tehnologice
pentru produse 

alimentare de calitate


