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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

COMUNICAT DE PRES

În perioada 19.09 –22.09.2022, s-a desf urat Campania na ional  privind respectarea de
tre beneficiari 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.

Obiectivele campaniei au fost:

Identificarea beneficiarilor  care folosesc zilieri i  luarea m surilor care se impun
pentru nerespectarea de c tre ace tia a prevederilor  legale i determinarea acestora

 respecte prevederile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activit i cu
caracter ocazional desf urate de zilieri, republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare i a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;

Cre terea gradului de con tientizare al  beneficiarilor i zilierilor care desf oar
activit i cu caracter ocazional  în domeniile  stabilite de legiuitor în ceea ce prive te
necesitatea respect rii prevederilor legale în domeniul rela iilor de munc , prev zute
de Legea nr.52/2011, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare ;

Diminuarea consecin elor sociale i economice negative, care deriv  din nerespectarea
de c tre beneficiarii din domeniile controlate  a prevederilor Legii nr.52/2011,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i a normelor metodologice de
aplicare a acestei legi;

Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condi iile în care se impunea
încheierea contractelor individuale de munc i luarea m surilor legale care se impun
pentru respectarea prevederilor legale din domeniul rela iilor de munc ;

Determinarea  beneficiarilor de a respecta obliga ia de a infiin a,  completa registrul
electronic de eviden  a zilierilor  i de a transmite un extras al acestuia la
inspectoratul teritorial de munc  în raza c ruia societatea î i are sediul, în termenul
legal.
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În cadrul acestei campanii, în perioada 19.09–22.09.2022, au fost  realizate 38 de
controale.

La doi angajatori din domeniul de activitate restaurante au fost identificate dou
persoane care prestau munc  f  a  avea încheiate contracte  individuale de munc  în
form  scris , cel târziu în ziua  anterioar  începerii activit ii.

Cu ocazia controalelor au fost dispuse 28 de m suri de remediere i au fost aplicate 18
sanc iuni contraven ionale, din care 5 amenzi în cuantum de 44.800 lei i 13 avertismente
contraven ionale.

Deficien ele constatate în ac iunile de control în domeniul rela iilor de munc  au fost
urm toarele:

primirea la munc  a unei persoane f  încheierea contractului individual de
munc  în form  scris , cel târziu în ziua anterioar  începerii activit ii;
nu erau respectate dispozi iile legale privind garantarea în plat  a salariului
minim brut pe ar ;
nu era respectat  obliga ia de a ine eviden a orelor lucrate de salaria i;
lipsa acordului de plat  s pt mânal  încheiat între beneficiar i zilier;
nu a fost respectat  remunera ia minim  din sectorul agricol pentru zilieri;
nu a fost respectat  remunera ia minim  pentru zilieri pentru un timp de lucru
mai mic de 8 ore/zi.
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