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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

     În aten ia: Beneficiarilor /Utilizatorilor care desf oar  activit i cu zilieri

Referitor :completarea Registrului electronic de eviden  a zilierilor

 inform m prin prezenta c  pe site-ul Inspec iei Muncii se g se te Manualul de utilizare a
aplica iei aferente Registrului electronic de eviden  a zilierilor, document care v  ajut  la
utilizarea corect  a aplica iei.

Întrucât în imaginea 1 din manual -“Registru istoric “- “Func ii “ se men ioneaz :
“Vizualizarea listei transmiterilor ( max. 31 zile) “, v  suger m s  verifica i zilnic modul de
completare si transmitere a informa iilor referitoare la zilieri,  pentru a face eventualele
corec ii în timp util, adica în cel mult 30 de zile de la data la care zilierul a prestat
activitate.Ulterior nu mai ave i posibilitatea vizualiz rii i remedierii erorilor, fapt ce duce la
transmiterea unor date gre ite sau incomplete, respectiv la generarea unor raport ri gre ite.

 reamintim c  toate înregistr rile privind Contactele/Zilierii introduse în cadrul aplica iei,
prin oricare dintre op iunile de introducere (Manuala/ Import CSV), pot fi terse/editate
ulterior, utilizând func iunea „Cautare”.

O aten ie deosebit  trebuie acordat  :

1.Datelor de identificare ale zilierului:

Dac  a i ales cet enia român , trebuie s  introduce i obligatoriu un CNP valid.Dac  alege i
orice alt ar  în afar  de România sau op iunea Apatrid, trebuie s  introduce i informa iile
specifice tipului de act de identitate al zilierului.

2. Locului desf ur rii activit ii :

Înregistra i cât mai precis i complet locul de desf urare a activit ilor cu zilieri, respectiv
denunire, jude , localitate, adres .

3.Num rul de ore lucrate:

La art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional
desf urate de zilieri, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, se stipuleaz  c
durata activit ii ocazionale este de minimum o zi, corespunz tor cu 8 ore de munc .

Durata zilnic  de executare a activit ii unui zilier nu poate dep i 12 ore.

Zilierul minor care are capacitatea de munc  va putea lucra maxim 6 ore pe zi, dar nu mai
mult de 30 de ore pe s pt mân . Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nop ii.

Zilierul minor poate presta activit i necalificate cu caracter ocazional de la împlinirea
vârstei de 16 ani. Prin excep ie, minorul cu vârsta cuprins  între 15 i 16 ani poate presta
activit i necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul p rin ilor sau al
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor
fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i privind libera circula ie a acestor date i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protec ia datelor), informa iile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confiden iale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ionate ca destinatar/destinatari i altor persoane autorizate s -l
primeasc . Dac  a i primit acest document în mod eronat, v  adres m rug mintea de a returna documentul primit, expeditorului
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reprezentan ilor legali, pentru activit i potrivite cu dezvoltarea fizic , aptitudinile i
cuno tin ele sale, dac  astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea i s tatea personal .

4.Salariu brut :

Cuantumul remunera iei brute orare stabilite de p i nu poate fi mai mic decât valoarea/or
a salariului de baz  minim brut pe ar  garantat în plat . Conform H.G. nr.4/13.01.2021,
salariul de baz  minim brut pe ar  garantat în plat  este 2.300 lei, respectiv 13.583 lei/or .
Pentru stabilirea corect  a salariului brut se înmul te 13,583 lei/or (valoarea minim ) cu
num rul de ore lucrate de zilier.

Potrivit dispozi iilor art. 4 alin.2 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit i cu
caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, chiar dac  p ile convin un num r mai mic de ore de activitate, plata zilierului se
va face pentru echivalentul a cel pu in 8 ore de munc .

Suma aferent  remunera iei zilnice brute completat , trebuie s  fie  mai mare sau egal  cu
valoarea stabilit  prin lege.

5.Transmiterea corec iilor:
 Radiere zilieri – aceast  op iune v  ofer  posibilitatea de a realiza anumite corec ii pe
informa ii deja transmise, f  a terge informa iile introduse i transmise ini ial:

a. Selecta i înregistrarea pe care dori i s  o corecta i
b. Ap sa i butonul Radiere – în urma acestei opera iuni, înregistrarea va trece în status-ul

„radiat”
c. Completa i o nou  înregistrare corect  – cea care înlocuie te înregistrarea radiat .
d. Retransmite i înregistr rile implicate în opera iunea de radiere
NOTE:

Înregistr rile radiate vor fi p strate în istoric, în vederea verific rilor ulterioare i vor
ap rea marcate în mod diferit de restul înregistr rilor valide.

Va fi generat un nou cod de înc rcare aferent înregistr rii radiate.
Corespunz tor înregistr rii radiate, este obligatoriu s  ad uga i înregistrarea corect .

    Cu deosebit  considera ie,
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