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unul dintre subiecții principali ai raportului ju-
ridic de muncă este salariatul. Potrivit art.1 al 

Codului muncii1 al Republicii Moldova, salariatul este 
persoană fizică (bărbat sau femeie) care prestează o 
muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau 
într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza 
contractului individual de muncă. Conform art.43 alin. 
(1) al Constituţiei2 Republicii Moldova, orice persoană 
are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la con-
diţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă. Însă, după 
cum afirmă prof. Teodor Negru, capacitatea reală de 
muncă se manifestă foarte devreme. Primele deprinderi 
elementare de muncă apar la 3-4 ani. Omul în creştere 
se întăreşte şi se dezvoltă fiziceşte şi intelectual, per-
manent sporeşte capacitatea de muncă reală. Legislaţia, 
însă îl recunoaşte pe om în calitate de subiect al drep-
tului muncii nu din momentul apariţiei capacităţii fizi-
ce şi intelectuale reale, ci odată cu apariţia capacităţii 
de muncă ca o categorie juridică, adică a personalităţii 
juridice de muncă. Cetăţenilor li se recunoaşte această 
capacitate din momentul când prin lege sunt conside-
raţi capabili de muncă sistematică, de muncă normată, 
adică de activitate în sfera relaţiilor sociale de muncă, 
reglementată prin norme juridice3.

 Din caracterul intuitu personae al contractului 
individual de muncă rezultă legătura indisolubilă dintre 
capacitatea de folosință și cea de exercițiu a persoanei 
ce urmează să se încadreze în muncă4. Caracterul intu-
itu personae al muncii înseamnă că munca se exercită 
personal de către salariat. Astfel, sub acest aspect, „ca-
pacitatea juridică, în ceea ce privește raportul juridic 
de muncă, poate fi considerată drept unică”5. De o altă 
părere este autorul rus B.K. Beghiveci6 care consideră 
că capacitatea de folosință și cea de exercițiu a persoa-
nei fizice, în calitate de salariat, poate fi privită în mod 
distinct, deoarece exercitarea anumitor drepturi poate 
fi realizată fără participarea nemijlocită a salariatului, 
cum ar fi, spre exemplu, dreptul de a primi salariul, 

admițând astfel că în materia raporturilor juridice de 
muncă poate să existe instituția reprezentării. Noi nu 
susținem această părere, afirmând că raportul juridic de 
muncă are un caracter personal. De aceeași părere este 
și autorul M.V. Lebedev7, care consideră că în dreptul 
muncii nu sunt temeiuri pentru formarea și dezvolta-
rea instituției reprezentării, întrucât raportul juridic de 
muncă nu admite modificarea componenței subiective, 
iar caracterul personal al muncii constituie o temelie a 
raporturilor juridice de muncă.

 Caracterul personal al raportului juridic de mun-
că se atribuie nu doar la salariat, dar în egală măsură, 
și la angajator, deoarece salariatul înțelege că încheie 
contractul individual de muncă cu un anumit angaja-
tor. De asemenea, acest caracter se mai reliefează prin 
dreptul salariatului de a refuza să continue munca în ca-
zul schimbării proprietarului unității sau a reorganizării 
acesteia, precum și a transferării unității în subordinea 
unui alt organ (art. 86 alin. (1) lit. v) Codul muncii).

Un alt aspect problematic vizează faptul dacă per-
soanele cu capacitate de exercițiu limitată pot sau nu 
pot avea calitatea de salariat. Potrivit art.25 al Codu-
lui civil8 al Republicii Moldova persoana care, în urma 
consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri 
şi de alte substanţe psihotrope, înrăutăţeşte starea mate-
rială a familiei sale poate, fi limitată de către instanţa de 
judecată în capacitatea de exerciţiu. Asupra acestei per-
soane se instituie curatela. Iar alin.(2) al art.25 prevede 
că persoana indicată la alin.(1) are dreptul să încheie 
acte juridice cu privire la dispunerea de patrimoniu, să 
primească şi să dispună de salariu, de pensie sau de alte 
tipuri de venituri doar cu acordul curatorului. Astfel, 
rezultă că, potrivit reglementărilor civile, persoanele 
fizice cu capacitate de exercițiu limitată pot avea calita-
tea de salariat. Dar trebuie de menționat pentru anumite 
categorii de profesii legea stabilește că persoana fizică 
trebuie să dispună de capacitate de exercițiu deplină. 
Exemple, în acest sens, pot servi: funcționarul public − 

CONDIțII  PRIVIND  VâRSTA  SALARIATuLuI
Tatiana MACoVEI,

magistru în drept, lector universitar (USM)

REzuMAT
Salariatul este persoana care muncește în favoarea unei alte persoane în baza unui contract de muncă, iar angajatorul 

are dreptul să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor de muncă de către salariat. Vârsta minimă de angajare în câmpul 
muncii este de 15 ani. Minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani au nevoie de acordul părinților pentru a putea munci. 
Pentru anumite funcții, legea stabilește alte vârste minime de angajare: 18 ani, 21 de ani etc.

Cuvinte-cheie: salariat, vârstă, minor, plafon de vârstă. 

SuMMARY
An employee is a person who works in the service of another person under an express or implied contract of hire, under 

which the employer has the right to control the details of work performance. The minimum age for employment is 15. 
Minors aged between 15 and 16 years old need parental consent to work. For certain functions stable law, the minimum 
age you are employed is: 18, 21, etc.
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art.27 alin.(1) lit.c) al Legii cu privire la funcția publică 
și statutul funcționarului public9 prevede, pe lângă alte 
condiții, că la o funcție publică poate candida persoa-
na care are capacitate de exercițiu deplină; art.24 alin.
(1) lit.a) al Legii Curții de Conturi10 prevede că dreptul 
de a fi angajat al Curții de Conturi îl au cetățenii Re-
publicii Moldova, care îndeplinesc mai multe condiții, 
printre care și condiția capacității depline de exercițiu; 
procurorii − art.36 alin.(1) lit.c) al Legii cu privire la 
procuratură11 prevede, pe lângă alte condiții, că poate fi 
numită în funcția de procuror persoana care are capaci-
tate de exercițiu deplină; ofițerii de informații și securi-
tate, printre alte condiții de accedere în funcție, este și 
condiția capacității depline de exercițiu – art.7 alin.(1) 
lit.a) al Legii privind statutul ofițerului de informații și 
securitate. Deci, pentru anumite funcții speciale, legea 
stabilește concret drept o condiție de angajare – candi-
datul să aibă capacitate de exercițiu deplină, respectiv o 
persoană cu capacitate de exercițiu limitată nu va putea 
ocupa funcțiile respective.

Munca minorilor este un fenomen social specific tu-
turor țărilor, atât celor puternic dezvoltate, cât și celor 
în curs de dezvoltare sau slab dezvoltate12. Potrivit Le-
gii Republicii Moldova privind drepturile copilului13, o 
persoană este considerată copil din momentul nașterii 
până la vârsta de 18 ani. Comunitatea internațională, 
cât și cea națională, a fost și este preocupată de munca 
infantilă și în această direcție s-a adoptat cadrul nor-
mativ necesar reglementării condițiilor în care mino-
rii pot să muncească în baza unui contract de muncă14. 
Munca copiilor necesită o abordare și o reglementare 
diferențiată în temeiul necesității protejării acestor ca-
tegorii de salariați datorită vârstei precoce15. Conven-
ţia Organizației Internaționale a Muncii (în continuare 
OIM) nr.138/1973 cu privire la vârsta minimă de înca-
drare în muncă16 definește munca copilului drept ori-
ce fel de muncă, care prin natura sau prin condițiile în 
care se exercită, este susceptibilă de a dăuna sănătății, 
securității sau moralității adolescenților. Convenţia 
ONU cu privire la Drepturile Copilului17 stipulează în 
art.32 că statele-părți la Convenţie recunosc dreptul co-
pilului de a fi protejat împotriva exploatării economice 
şi de a nu fi constrâns la vreo muncă ce comportă ris-
curi sau este susceptibilă să-i compromită educaţia sau 
să-i dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale.

Constituția18 Republicii Moldova, în art.50 alin.(4), 
prevede că exploatarea minorilor, folosirea lor în acti-
vităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-
ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt 
interzise. Statul este dator să protejeze copiii contra ex-
ploatării lor economice, precum și supunerea acestora 
la munci care i-ar putea prejudicia dezvoltarea fizică, 
intelectuală, socială etc.

Capacitatea deplină de a încheia un contract de 
muncă apare la vârsta de 16 ani. Însă ca excepție și mi-
norii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot munci, 

însă față de această categorie de salariați sunt impuse 
anumite condiții suplimentare. Potrivit art.46 alin.(3) 
Codul muncii al Republicii Moldova, persoana fizică 
poate încheia un contract individual de muncă şi la îm-
plinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinţilor 
sau al reprezentanţilor legali, dacă, în consecinţă, nu 
îi vor fi periclitate sănătatea, dezvoltarea, instruirea şi 
pregătirea profesională. Încadrarea în câmpul muncii a 
persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.

Aceste reglementări ale Codului muncii sunt con-
forme prevederilor Convenției OIM cu privire la vâr-
sta minimă de încadrare în muncă. Astfel, menţionăm 
că Convenţia Organizației Internaționale a Muncii 
nr.138/1973 cu privire la vârsta minimă de încadrare în 
muncă19 instituie interdicţia încadrării în muncă a per-
soanelor sub vârsta de 15 ani. De asemenea, Conven-
ţia în cauză relevă faptul că vârsta încadrării în mun-
că nu poate fi, în nici un caz, inferioară vârstei la care 
încetează şcolarizarea obligatorie. Art.7 din Convenţia 
nr.138/1973 acordă statelor posibilitatea autorizării în-
cadrării în munci uşoare a persoanelor între 13 şi 15 ani 
sau a executării de către aceste persoane a unor astfel 
de munci, în condiţiile în care muncile respective să nu 
fie susceptibile de a le prejudicia sănătatea sau dezvol-
tarea, să nu fie de natură a le prejudicia interesul pentru 
şcoală, participarea la programele de orientare sau for-
mare profesională aprobate de autoritatea competentă, 
posibilitatea de a beneficia de instruirea primită. 

Art.32 al Cartei Uniunii Europene privind dreptu-
rile fundamentale20 (adoptată în anul 2000) dispune: 
„Vârsta minimă de admitere în muncă nu poate să fie 
mai mică de vârsta la care încetează perioada şcolari-
zării obligatorii, fără a prejudicia regulile mai favora-
bile pentru tineri şi cu excepţia unor derogări limitate”. 
Astfel Carta dată nu stabilește o vârstă concretă de la 
care minorii pot să fie angajați în baza unui contract 
individual de muncă, ci specifică doar că această vârstă 
începe după perioada școlarizării obligatorii.

Revenind la prevederile legislației naționale, tre-
buie să menționăm că față de acordul părinților sau al 
reprezentanților legali necesar minorului cu vârsta cu-
prinsă între 15 și 16 ani, pentru a se putea angaja în 
câmpul muncii, se înaintează anumite condiții:

acordul trebuie să fie prealabil sau, cel puțin, con-a) 
comitent încheierii contractului individual de muncă;

acordul trebuie să fie special, adică să vizeze un b) 
anumit contract de muncă;

acordul trebuie să fie expres, adică să aibă forma c) 
scrisă.

În calitate de exemplu de acord al părților privind 
angajarea copiilor lor cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 
ani propunem:

    Declarație
Subsemnatul,____________, posesor al buleti-

nului de identitate nr.______, domiciliat pe adre-
sa___________, în calitate de părinte al minoru-
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lui__________, îmi exprim acordul ca acesta să lucre-
ze la angajatorul_________, în calitate de________, 
cu timp de muncă redus de___ ore pe zi.

Precizez că am luat cunoștință de condițiile de mun-
că și sunt la curent cu prevederile Codului muncii cu 
privire la drepturile salariaților sub vârsta de 18 ani.

Data  Semnătura

Lipsa acordului părinților sau a reprezentanților le-
gali la încheierea contractului individual de muncă de 
către minorul cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani antre-
nează nulitatea contractului de muncă, deoarece art.84 
alin.(1) CM dispune că nerespectarea oricăreia dintre 
condițiile stabilite de prezentul cod la încheierea con-
tractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.

O situaţie nereglementată de legislaţia RM este ca-
zul în care părinţii copilului cu vârsta cuprinsă între 
15 și 16 ani, care munceşte în baza contractului indi-
vidual de muncă, pentru care părinţii anterior şi-au dat 
acordul, doresc să revoce acest acord pentru temeiul că 
condiţiile de muncă existente în momentul încheierii 
contractului individual de muncă s-au modificat şi pot 
periclita sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesio-
nală a minorului. În acest caz, am asista la încetarea 
contractului individual de muncă în circumstanțe ce 
nu depind de voința părților. Însă un asemenea temei 
de încetare a contractului individual de muncă nu re-
găsim în art.82 din Codul muncii. Astfel propunem ca 
dispoziţiile art.82 Codul muncii al RM, care cuprinde 
enumerarea cazurilor de încetare a contractului indivi-
dual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa 
părţilor, să fie completat cu o literă suplimentară – l) 
cu următorul conținut: „Revocarea de către părinţi sau 
reprezentanţii legali a acordului dat pentru încheierea 
contractului individual de muncă în cazul salariatului 
minor cu vârsta cuprinsă între 15-16 ani atunci când 
condițiile de muncă pun în pericol sănătatea minorului 
sau pregătirea lui profesională”.

Deci, începând cu vârsta de 16 ani, persoana este 
liberă să decidă dacă dorește să se angajeze în câmpul 
muncii sau nu, iar în cazul în care dorește să muncească 
în baza unui contract individual de muncă, el deja nu 
mai are nevoie de acordul părinților. Având în vedere 
faptul că minorul nu este suficient de pregătit fizic și 
psihic pentru exercitarea oricăror munci, legea prevede 
muncile la care minorii nu pot fi admiși. În acest caz, 
ne aflăm pe tărâmul tratamentului diferențiat, care este 
justificat de dorința statului de a proteja minorii contra 
activităților care ar putea să le dăuneze. Codul muncii 
conține o serie de articole care interzic atragerea mino-
rilor la anumite categorii de munci, cum ar fi munca de 
noapte, munca suplimentară, munca în zilele de repaus 
etc.

Un alt articol special din Codul muncii este 255, 
care la alin.(1) prevede că este interzisă utilizarea mun-
cii persoanelor în vârstă de până la 18 ani la lucrările cu 

condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoa-
se, la lucrări subterane, precum şi la lucrări care pot să 
aducă prejudicii sănătăţii sau integrităţii morale a mi-
norilor (jocurile de noroc, lucrul în localurile de noapte, 
producerea, transportarea şi comercializarea băuturilor 
alcoolice, a articolelor din tutun, a preparatelor narco-
tice şi toxice). 

Alin.(2) art.255 Codul muncii indică că nomencla-
torul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare 
şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii 
persoanelor în vârstă de până la 18 ani, precum şi nor-
mele de solicitare maximă admise pentru persoanele 
în vârstă de până la 18 ani la ridicarea şi transportarea 
manuală a greutăţilor, se aprobă de Guvern după con-
sultarea patronatelor şi sindicatelor. Lista exhaustivă 
a locurilor de muncă, la care nu sunt admiși minorii 
cu vârsta sub 18 ani, este stabilită prin Hotărârea Gu-
vernului nr.562 din 07.09.1993 privind aprobarea no-
menclatorului de industrii, profesii și lucrări cu condiții 
grele și nocive proscrise persoanelor mai tinere de 18 
ani21.

Exemple de munci interzise minorilor sub vârsta de 
18 ani sunt: turnător oțel; probator metal; mașinist la 
cazane; muncitori diverse profesii, cu atribuţii la toate 
etapele tehnologice de fabricare a antibioticelor, vita-
minelor şi aminoacizilor, obţinuţi prin sinteză micro-
biologică; asamblor piese şi articole, ungerea detaliilor 
pentru încălţăminte cu clei ce conţine dizolvanţi orga-
nici şi ungerea tălpii cu topitură fierbinte; recepţioner-
pregătitor produse alimentare: la producerea berii în în-
căperi de subsol, la recepţionarea lichidelor în produc-
ţia de parfumerie, la producerea lichiorului şi rachiului; 
prelucrarea tutunului şi mahorcii, fermentarea; munci-
tori diverse profesii, producerea tutunului, mahorcii şi 
fermentarea; producţia de uleiuri eterice etc.

De asemenea, sunt proscrise persoanelor mai tinere 
de 18 ani profesiile şi lucrările care ţin de ridicarea şi 
mutarea manuală a greutăţilor:

pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la •	
14 până la 16 ani – orice greutate;

 pentru persoanele de ambele sexe de la 16 până •	
la 18 ani greutăţi de 2 kg (masa totală a greutăţilor mu-
tate în timpul unui schimb de lucru nu trebuie să depă-
şească 700 kg);

 la executarea cărora, de rând cu lucrul de bază, •	
sunt ridicate şi mutate manual greutăţi:

pentru persoanele de ambele sexe în vârstă de la − 
14 până la 16 ani – greutăţi mai mari de 2 kg;

pentru persoanele ambelor sexe în vârstă de la 16 − 
până la 18 ani – mai mult de 4 kg.

Totodată, durata lucrărilor de mutare manuală a gre-
utăţilor nu trebuie să depăşească o treime din schimbul 
de lucru, iar masa totală a greutăţilor mutate în timpul 
schimbului nu trebuie să depăşească pentru persoanele 
de ambele sexe cu vârsta de la 14 până la 16 ani –     
175 kg; cu vârsta de la 16 până la 18 ani – 350 kg.
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Trebuie să enunțăm inadvertența existentă în 
legislație, deoarece Hotărârea de Guvern nr.562/1993 
admite că salariați pot fi persoanele în vârstă de la 14 
ani, însă aplicabile în acest sens sunt prevederile Co-
dului muncii, care instituie drept vârsta minimă de în-
cadrare în muncă 15 ani. Art.46 alin.(4) Codul muncii 
prevede expres că se interzice încadrarea în muncă a 
persoanelor în vârstă de până la 15 ani.

De la regula generală ce instituie vârsta la care apare 
capacitatea de muncă (16 ani), există și excepții, când 
prin lege sunt prevăzute alte vârste pentru ocuparea 
anumitor funcții. Cu titlu de exemplu invocăm:

art.39 al Legii cu privire la activitatea Poliției a) 
și statutul polițistului22 prevede printre alte condiții că 
poate fi angajat în Poliţie candidatul care are cetăţenia 
Republicii Moldova, domiciliu în ţară şi care întruneş-
te, pe lângă condiţiile stabilite de prezenta lege, şi ur-
mătoarele condiţii speciale: a atins vârsta de 18 ani şi 
are capacitate deplină de exerciţiu;

art.7 al Legii privind statutului ofițerului de b) 
informații și securitate prevede că poate fi angajată în 
funcția de ofițer de informații persoana care a împlinit 
vârsta de minim 21 de ani. În același timp, art.7 alin.
(3) lit.b) prevede că nu poate fi angajată în funcția de 
ofițer de informații persoana care a atins vârsta limită 
de încadrare în serviciu, de 40 de ani, cu excepţia cazu-
rilor stabilite prin act normativ al Serviciului în vede-
rea completării lui cu specialităţi deficitare, dar nu mai 
mult de vârsta limită de aflare în serviciu;

O altă particularitate ce vizează vârsta salariatului 
se referă la plafonul maxim de aflare într-o anumi-
tă funcție. Spre exemplu, art.82 lit.i) Codul muncii 
prevede temei de încetare a contractului individual 
de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința 
părților − atingere a vârstei de 65 de ani de către 
conducătorul unităţii de stat, inclusiv municipale, 
sau al unităţii cu capital majoritar de stat. Potrivit 
notei de la finele art.82 Codul muncii, persoanele 
eliberate din serviciu în temeiul lit.i) pot fi angajate 
pe o durată determinată conform art.55 lit.f), în orice 
funcţie, alta decât cea de conducător de unitate de 
stat, inclusiv municipală, sau de unitate cu capital 
majoritar de stat. Iar art.25 alin.(1) lit.k) al Legii cu 
privire la statutul judecătorului23 prevede în calitate 
de temei al eliberării judecătorului din funcție expi-
rarea împuternicirilor în legătură cu nenumirea ju-
decătorului până la atingerea plafonului de vârstă, 
precum şi în legătură cu atingerea de către acesta a 
plafonului de vârstă.

O situație similară avem în cazul funcționarilor pu-
blici, astfel împlinirea de către aceștia a vârstei necesare 
obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă con-
duce la încetarea contractelor de muncă în circumstanțe 
ce nu depind de voința părților. Însă, ca excepție, se 
permite încheierea contractului de muncă pe un termen 
de maxim trei ani cu funcționarii publici care au atins 

plafonul vârstei necesare obținerii dreptului la pensie 
pentru limită de vârstă.

Impunerea plafonului maxim de vârstă pentru ocu-
parea anumitor funcții publice trezește discuții contra-
dictorii. În această privință, a fost sesizată și Curtea 
Constituțională. Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău 
din 24.03.2010, a fost respinsă acţiunea lui R.P. privind 
anularea ordinului de eliberare din funcţie, emis de 
Ministerul Educaţiei în temeiul art.62 alin.(1) lit.d) din 
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţiona-
rului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008, în legătură cu 
atingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie 
pentru limită de vârstă. Colegiul civil şi de contencios 
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, judecând re-
cursul împotriva hotărârii Curţii de Apel, în conformita-
te cu prevederile art.121 din Codul de procedură civilă, 
a dispus, printr-o încheiere motivată, ridicarea excepţi-
ei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.62 alin.(1) 
lit.d) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008. Cur-
tea Supremă de Justiţie, în sesizarea sa, aprobată prin 
Hotărârea Plenului nr.15 din 25.10.2010, susţine că 
dispoziţiile art.62 alin.(1) lit.d) din legea enunţată limi-
tează dreptul la muncă al funcţionarilor publici care au 
atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru 
limită de vârstă şi astfel contravin prevederilor consti-
tuţionale ale art.43 alin.(1) şi art.16 alin.(2) referitoare 
la dreptul oricărei persoane la muncă, la libera alegere 
a muncii, protecţia împotriva şomajului şi, respectiv, 
egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii şi a auto-
rităţilor publice fără nici o deosebire, art.4 alin.(1), care 
stipulează că drepturile şi libertăţile omului se interpre-
tează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Univer-
sală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu tratatele la 
care Republica Moldova este parte, art.54 referitoare 
la interdicţia de a adopta legi care ar suprima sau ar di-
minua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 
 În sesizare se mai susţine că prevederile legale criti-
cate încalcă dispoziţiile art.14 din Convenţia Europea-
nă pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, art.2 § 2 şi art.6 din Pactul internaţional 
cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, 
potrivit cărora exercitarea drepturilor şi libertăţilor re-
cunoscute de Convenţie şi Pact trebuie să fie asigurată 
fără nici o deosebire bazată pe rasă, sex, culoare, limbă, 
religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine na-
ţională sau socială, avere, naştere sau orice altă situaţie; 
art.7 şi art.23 din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, potrivit cărora toţi oamenii sunt egali în faţa 
legii şi au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei 
discriminări şi împotriva oricărei provocări la o astfel 
de discriminare, şi orice persoană are dreptul la muncă 
şi libera alegere a muncii.

Analizând conţinutul prevederilor legale ce fac 
obiectul sesizării prin raportare la dispoziţiile consti-
tuţionale, normele legislaţiei naţionale şi actelor inter-
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naţionale, Curtea Constituţională a reţinut următoarele. 
Art.62 alin.(1) lit.d) din Legea cu privire la funcţia pu-
blică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 
iulie 2001 (în continuare – Legea nr.158-XVI) are ur-
mătorul cuprins: „(1) Raporturile de serviciu încetează 
în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor − d) la 
împlinirea de către funcţionarul public a vârstei nece-
sare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vâr-
stă, cu excepţia situaţiei specificate la art.42 alin.(5)”. 
 Accesul la o funcţie publică este statuat expres în 
art.39 alin.(2) din Constituţie, care prevede că oricărui 
cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o func-
ţie publică. Din aceste considerente, art.43 alin.(1) 
din Constituţie privind dreptul la muncă şi protecţia 
muncii, invocat în sesizare, urmează a fi examinat în 
coroborare cu art.39 alin.(2) din Constituţie. Curtea a 
reţinut că art.39 alin.(2) din Constituţie nu stabileşte 
condiţiile şi modul de ocupare şi exercitare a funcţiilor 
publice, lăsând ca acestea să fie reglementate prin lege. 
Dezvoltând norma constituţională enunţată, legislato-
rul a adoptat Legea nr.158-XVI, scopul căreia constă în 
asigurarea realizării unui serviciu public stabil, profesi-
onist, imparţial, transparent şi eficient în interesul soci-
etăţii şi al statului, iar funcţionarul public este persoana 
care activează în scopul realizării unor prerogative de 
putere publică (art.1 alin.(2), art.3), a căror exercitare 
implică exigenţe sporite faţă de calităţile profesionale 
ale acestuia. Pentru a evita riscurile de prejudiciere a 
statului, a ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, a demnităţii cetăţenilor, legislatorul, prin 
derogare de la regula generală, a stipulat că funcţiona-
rul va exercita funcţia publică până va împlini vârsta 
necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de 
vârstă.

Curtea a observat că libertatea de alegere a mun-
cii nu are semnificaţia că o persoană poate opta pentru 
exercitarea oricărei profesii sau funcţii, indiferent de 
pregătirea sa profesională, calităţile morale şi fizice pe 
care le are. Alegerea locului de muncă, a profesiei, a 
funcţiei implică o anumită calificare şi capacităţi cores-
punzătoare. Exercitarea unei funcţii publice constituie 
doar una din căile de realizare a dreptului la muncă, 
prin urmare, instituirea limitei de vârstă pentru func-
ţionarii publici nu aduce atingere dreptului la muncă, 
acesta poate fi realizat în alte domenii, în care vârsta 
nu este un criteriu profesional, esenţial şi determinant. 
 Este firesc şi necesar ca exercitarea unor funcţii impor-
tante sub aspectul interesului general al societăţii să fie 
reglementată prin lege, inclusiv să fie impuse anumite 
condiţii şi restricţii. 

Prevederea art.62 alin.(1) lit.d) din Legea nr.158-
XVI este în concordanţă cu art.54 alin.(2) din Con-
stituţie, deoarece este stipulată de lege, corespunde 
normelor unanim recunoscute ale dreptului inter-
naţional, este necesară în interesele securităţii na-
ţionale, ordinii publice, în scopul protejării drep-

turilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, îm-
piedicării divulgării informaţiilor confidenţiale etc. 
 În aceeaşi ordine de idei, Curtea relevă că, potri-
vit prevederilor constituţionale cuprinse în alin.(3) 
art.54, dreptul la muncă şi la libera alegere a muncii 
şi dreptul de accedere la o funcţie publică, statuate 
de art.43 alin.(1) şi, respectiv, art.39 alin.(2) din Con-
stituţie, nu constituie drepturi ce nu pot fi restrânse. 
 Pentru motivele expuse, Curtea nu poate reţine criti-
ca formulată în sesizare în sensul că dispoziţiile art.62 
alin.(1) lit.d) din Legea nr.158-XVI încalcă prevederi-
le art.4 alin.(1), art.43 alin.(1), art.54 din Constituţie, 
art.23 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Astfel Curtea a considerat nefondate şi argumen-
tele din sesizare, potrivit cărora legiuitorul, aplicând 
un tratament diferenţiat faţă de funcţionarii publici în 
raport cu alte categorii de salariaţi, a încălcat princi-
piul egalităţii şi nediscriminării, garantat de art.16 
din Constituţie, art.7 din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului, art.2 §2 şi art.6 din Pactul inter-
naţional cu privire la drepturile economice, sociale şi 
culturale. Printre criteriile discriminatorii, care încal-
că egalitatea între cetăţeni, enumerate de norma con-
stituţională şi normele internaţionale enunţate, nu se 
regăseşte criteriul vârstei. Curtea consideră că acest 
criteriu nu poate fi atribuit la „orice altă împrejura-
re”, fiind o situaţie juridică prevăzută concret de lege. 
 Afirmaţiile autorului sesizării că prin norma criticată 
se instituie un tratament diferenţiat faţă de funcţionarii 
publici care au atins vârsta necesară obţinerii dreptului 
la pensie în raport cu alţi angajaţi sunt nefondate, de-
oarece Legea nr.158-XVI este un act legislativ special, 
aplicabil doar funcţionarilor publici ca subiecți speciali, 
şi nu tuturor angajaţilor din autorităţile publice. Preve-
derea art.62 alin.(1) lit.d) se aplică uniform subiecților 
care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI. 

Curtea a constatat că atribuţiile şi responsabilităţile 
funcţionarilor publici, comportând caracter eminamen-
te public, sunt esenţial diferite faţă de cele ale persoa-
nelor care activează în alte domenii. Acest fapt justifică 
instituirea faţă de ei a unui regim juridic deosebit, ceea 
ce nu poate fi considerat discriminare.

Organizaţia Internaţională a Muncii în mai multe 
acte referitoare la ocuparea forţei de muncă a subliniat 
că diferenţierile sau preferinţele întemeiate pe cerinţe şi 
condiţii speciale pentru exercitarea anumitor activităţi 
nu constituie discriminare. Astfel, Convenţia nr.111 din 
25 iunie 1958 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de 
muncă şi exercitării profesiei, ratificată prin Hotărâ-
rea Parlamentului nr.593-XIII din 26 septembrie 1995, 
prevede la art.1 pct.2) că diferenţierile, excluderile sau 
preferinţele întemeiate pe calificările cerute pentru 
o anumită ocupaţie nu sunt considerate discriminări. 
Potrivit pct.5) lit.b) al Recomandării OIM nr.62 „Cu 
privire la lucrătorii în vârstă”, în cazuri excepţionale, 
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limitele de vârstă pot fi stabilite în temeiul unor cerin-
ţe speciale, condiţii şi norme pentru anumite tipuri de 
locuri de muncă. În acelaşi context, pct.22) al Reco-
mandării OIM prevede posibilitatea stabilirii prin acte 
normative a unei vârste la atingerea căreia raporturile 
de muncă pot înceta.

Având în vedere considerentele expuse, Curtea 
Constituţională a apreciat că dispoziţiile art.62 alin.(1) 
lit.d) din Legea nr.158-XVI sunt conforme normelor 
constituţionale cuprinse în art.4, art.16 alin.(2), art.54 
şi normelor internaţionale referitoare la egalitatea în 
drepturi şi nediscriminare.

Pentru motivele arătate, conducându-se de art.140 
din Constituţie, art.26 din Legea cu privire la Curtea 
Constituţională, art.6, art.61, art.62 lit.e) şi art.68 din 
Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţio-
nală a hotărât: se declară drept constituţionale preve-
derile art.62 alin.(l) lit.d) din Legea cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 
04.07.2008.

Concluzii
Din cele expuse supra, reținem următoarele:

vârsta minimă de angajare în câmpul muncii este a) 
de 15 ani;

capacitatea generală de a încheia un contract de b) 
muncă apare la vârsta de 16 ani;

minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani au c) 
dreptul la muncă, însă pentru a putea munci au nevoie 
de acordul părinților;

munca minorilor urmează a fi adaptată vârstei d) 
lor, să fie protejați împotriva exploatării economice sau 
a oricărei munci susceptibile să dăuneze sănătății, dez-
voltării fizice, mentale și morale a minorului; de ase-
menea, munca dată urmează să nu afecteze școlarizarea 
minorului;

pentru anumite funcții, legea stabilește alte vârste e) 
minime de angajare în muncă (18 ani, 21 de ani etc.);

în anumite cazuri, legea stabilește vârsta maxi-f) 
mă până la care o persoană poate să ocupe anumite 
funcții.
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