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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE  PRES

În perioada 07-11.10.2019, s-a desf urat campania na ional  privind respectarea de c tre

beneficiari sau împuternici i ai acestora a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor

activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat , cu modific rile i

complet rile ulterioare, precum si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 în

domeniile prev zute la art. 13 i a prevederilor legale privind prevenirea i combaterea

exploat rii copiilor/tinerilor prin munc  în aceste domenii, fiind verifica i 24 de beneficiari.

Obiectivele ac iunilor de control au fost respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf urate de zilieri i a normelor de aplicare a
acesteia, cu privire la:

înfiin area Registrului de eviden  a zilierilor conform modelului prev zut în anexa nr. 1 la lege
i p strarea acestuia la sediul beneficiarului i/sau la punctele de lucru, dup  caz;

completarea zilnic  a Registrului de eviden  a zilierilor, înainte de începerea activit ii,
conform instruc iunilor prev zute în anexa nr. 2 la lege;
înregistrarea în Registrul de eviden  a zilierilor, în ordine cronologic , a tuturor zilierilor cu
care beneficiarul are raporturi de munc  în baza legii;
respectarea obliga iei de a înainta lunar, în termenul legal,c tre inspectoratul teritorial de
munc  unde î i are sediul, un extras al Registrului de eviden  a zilierilor con inând înregistr rile
din luna precedent ;
durata activit ii ocazionale prestate de zilier;
durata zilnic  maxim  de executare a activit ii unui zilier, inclusiv pentru lucr torii minori care
au capacitate de munc ;
perioada maxim  de timp, pe durata unui an calendaristic, în care un zilier poate presta
activit i pentru acela i beneficiar;
interdic ia de a angaja zilieri care s  desf oare activitatea în beneficiul unui ter , cu excep ia
activit ilor pentru care  beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are încheiate contracte de
prest ri servicii cu ter ii, prest ri servicii pentru care pot fi utiliza i zilieri conform prevederilor
art. 13 din lege;
 plata c tre zilier, în condi iile prev zute la art. 5 alin. 2 lit. e din Legea nr. 52/2011;
prestarea de activit i cu caracter ocazional de c tre zilieri numai în domeniile prev zute la art.
13 din lege.

Cu prilejul verific rilor efectuate s-au constatat deficien e la modul de completare a registrului i
la faptul c  beneficiarii  de lucr ri nu respect  obliga ia  de a asigura informarea zilerilor cu
privire la activitatea care urmeaz  s  o presteze, precum i cu privire la drepturile i obliga iile
acestora.

Pentru neconformit ile constatate, au fost dispuse 24 de m suri, iar un beneficiar  a fost
sanc ionat contraven ional cu  avertisment.
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   Inspector ef,
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