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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	

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMARE

cu privire la modific rile intervenite la Legea nr.52/2011,republicat , prin O.U.G.nr.114
din 28.12.2018 privind instituirea unor m suri în domeniul investi iilor publice i a unor

suri fiscal-bugetare, modificarea i completarea unor acte normative i prorogarea unor
termene

Conform prevederilor art.65 din O.U.G.nr.114 din 28.12.2018, Legea nr.52/2011,republicat ,
privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desf urate de zilieri se modifica astfel:
- La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmatorul
cuprins:
  "(6)  O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul
unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza
activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor,
bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea
universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de
zile in decursul unui an calendaristic.
    (7)  Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod
continuu in activitatile de tip zilier.
     (8)  Daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare decat cea prevazuta la
alin. (7), acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada determinata."

- ART. 13 se modifica astfel:
    " ART. 13
   (1)  Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute
in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
    a) agricultura, vanatoare si servicii anexe - diviziunea 01;
    b) silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;
    c) pescuit si acvacultura - diviziunea 03;"

  - Articolul 14 alineatul (1), se modifica astfel:
    "(1)  Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar si zilier constituie contraventii si se
sanctioneaza dupa cum urmeaza:"
    dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
    "i) nerespectarea de catre zilier a prevederilor art. 4 alin. (6) se sanctioneaza cu amenda de la
500 lei la 2.000 lei."

  - Articolul 14, alineatul (3) se modifica astfel:
    "(3)   Contravenientul  poate  achita,  pe  loc  sau  in  termen  de  cel  mult  15  zile  de  la  data
inmanarii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul
amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in
procesul-verbal"
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