INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769

Nr.2573/19.02.2018
COMUNICAT DE PRESA
In perioada martie – noiembrie 2018 se desfasoara Actiunea nr. 5 din Programul Cadru al
Inspectiei Muncii - “Campanie na ional

privind verificarea modului de respectare a

prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit
ocazional desf

i cu caracter

urate de zilieri, cu modific rile i complet rile ulterioare”.

Obiectivele campaniei sunt:
cre terea gradului de con tientizare al beneficiarilor si zilierilor care desfasoara
activitati cu caracter ocazional, în ceea ce prive te necesitatea respect rii prevederilor
legale referitoare la securitatea i s
diminuarea

consecintelor

tatea în munc , stipulate in Legea nr. 52/2011;
sociale

si

economice

negative

care

deriva

din

nerespectarea de catre beneficiarii din domeniile controlate a prevederilor Legii nr.
52/2011;
determinarea beneficiarilor de a respecta obligatia de a infiinta, completa registrul
de evidenta a zilierilor si de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de
munca pe raza caruia societatea isi are sediul social.
Campania se va desf ura în trei etape:
-

prima etap

se va desf sura în luna martie 2018 si va consta în informarea si

constientizarea beneficiarilor de lucrari, zilierilor si partenerilor sociali;
-

a doua etapa const în verificarea prin actiuni de control la beneficiarii de lucrari a

respectarii dispozitiilor legale si se va desfasura in perioada aprilie – octombrie 2018;
-

a treia etapa const

in verificarea modului de realizare a m surilor dispuse in

procesele verbale întocmite in etapa a doua. Aceast

etap

noiembrie 2018.
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