
Convenţia nr. 10/1921 relativă la vârsta de admitere a copiilor la munca agricolă 

(Proiect de convenţie relativă la vârsta de admitere a copiilor la munca agricolă) 
 
Conferinţa generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii din Societatea Naţiunilor,  
 
Convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, şi 
întrunindu-se la 25 Octombrie 1921, în a treia sesiune, 
 
După ce a hotărât să adopte diferite propuneri relative la întrebuinţarea copiilor în 
agricultură în timpul orelor obligatorii de şcoală, chestiune prevăzută la punctul 3 al ordinii 
de zi a sesiunii, şi 
 
După ce a decis că aceste propuneri să ia forma unui proiect de convenţie internaţională, 
 
adoptă următorul proiect de convenţie care va trebui ratificat de către Membrii Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii, conform dispoziţiilor Părţii a XIII-a a Tratatului de la Versailles şi al 
Părţii corespunzătoare din celelalte Tratate de Pace: 
 
Articolul 1 
 
Copiii mai mici de 14 ani nu vor putea fi întrebuinţaţi sau să lucreze în întreprinderile 
agricole publice sau particulare, ori în dependinţele lor, decât în afară de orele fixate 
pentru învăţământul şcolar, iar aceste munci, dacă au loc, trebuie sa fie de aşa natură ca 
să nu poate vătăma silinţei lor la şcoală. 
 
Articolul 2 
 
În scopul pregătirii profesionale, perioadele şi orele de învăţământ vor putea fi aşezate în 
aşa fel încât să permită întrebuinţarea copiilor la munci agricole uşoare, şi mai ales la 
muncile uşoare ale strângerii bucatelor. Totuşi, totalul anual al perioadei de frecvenţă 
şcolară nu va putea fi redus la mai puţin de 8 luni. 
 
Articolul 3 
 
Dispoziţiunile articolului 1 nu se vor aplica la lucrările efectuate de copii în şcolile tehnice, 
cu condiţia ca aceste lucrări să fie aprobate şi coordonate de autoritatea publică. 
 
Articolul 4  
 
Ratificări: dispoziţie finală tip'. 
 
 
 



 
Articolul 5 
 
Intrare în vigoare imediat după înregistrarea a două ratificări în continuare, intrarea în 
vigoare pentru ceilalţi Membri la data la care ratificarea lor este înregistrată. 
 
Articolul 6  
 
Notificarea notificărilor către Membri: dispoziţie finală tip1. 
 
Articolul 7 
 
Statele care ratifică convenţia trebuie să-i aplice dispoziţiile cel mai târziu până la 1 ian. 
1924. 
 
Articolul 8 
 
Aplicarea la teritoriile nemetropolitane conform art. 35 al Constituţiei2. 
 



 


