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În aten ia beneficiarilor care folosesc ca for  de munc  zilieri

Registrul electronic de eviden  a zilierilor este obligatoriu din 25 iulie 2020. Inspec ia
Muncii a pus la dispozi ia beneficiarilor care folosesc ca for  de munc  zilieri, în
conformitate  cu prevederile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activit i cu
caracter ocazional desf urate de zilieri, o aplica ie mobil , care  va fi utilizat  de c tre
to i angajatorii.

Aplica ia „Inspectia Muncii” este pus  la dispozi ie gratuit i este disponibil , în func ie de
sistemul de operare al dispozitivului mobil, prin accesarea aplica iilor Google Play sau App
Store.

Toate informa iile necesare unui  utilizator al aplica iei mobile  „Inspectia Muncii” se vor
putea ob ine accesând site-ul Inspec iei Muncii,
https://www.inspectiamuncii.ro/registrul-electronic-de-evidenta-a-zilierilor.

De asemenea, recomand m tuturor utilizatorilor acestei aplica ii s  parcurg , în întregime
manualul de utilizare, precum i termenii i condi iile de utilizare a aplica iei.

Beneficiarii pot ob ine parola pentru conectare la aplica ia web aferent  Registrului
electronic de eviden  a zilierilor de la inspectoratul teritorial de munc  în a c rui raz
teritorial  î i au sediul. Documentele necesare pentru ob inerea sau reînnoirea parolei se

sesc pe site-ul www.itmneamt.ro sau la sediul Inspectoratului Teritorial de Munc
Neam .

Reamintim utilizatorilor c  este necesar  verificarea corectitudinii transmiterilor în
registrul electronic de eviden  a zilierilor. Întrucât în imaginea 1 din manual -“Registru
istoric “- “Func ii “ se men ioneaz : “Vizualizarea listei transmiterilor ( max. 31 zile) “,

 suger m s  verifica i zilnic modul de completare i transmitere zilnic  a informa iilor
referitoare la zilieri, pentru a face eventualele corec ii în timp util, adic  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. V  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”.

Munca necalificat  cu caracter ocazional se poate presta în urm toarele domenii
prev zute în Clasificarea activit ilor din economia na ional , actualizat :

 -  a) agricultur , vân toare i servicii anexe - diviziunea 01;

 -  b) silvicultur , cu excep ia exploat ri forestiere - diviziunea 02;

  - c) pescuit i acvacultur  - diviziunea 03;
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  - d) activit i de organizare a expozi iilor, târgurilor i congreselor - grupa 823;

  - e) publicitate - grupa 731;

   - e^1) activit i de cercetare-dezvoltare în tiin e sociale i umaniste - clasa 7220
(s turi arheologice);

  - e^2) cre terea materialului s ditor - cre terea plantelor ornamentale, inclusiv gazon
pentru transplantare, opera iuni de îngrijire/cur are a pomilor, activit i ale
pepinierelor, cu excep ia celor pentru arbori de p dure - clasa 0130;

  - f) activit i de interpretare artistic  - spectacole - clasa 9001, activit i-suport pentru
interpretarea artistic  - spectacole - clasa 9002, activit i de gestionare a s lilor de
spectacole - clasa 9004 i tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului i Sportului,
direct sau prin unit ile din subordinea sa - clasa 5520;

 - g) cre terea i reproduc ia animalelor semidomesticite i a altor animale - clasa 0149;

 - h) activit i de alimenta ie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;

 - i) activit i de între inere peisagistic  - plantarea, îngrijirea i între inerea de parcuri i
gr dini, cu excep ia facilit ii de locuit particulare, precum i între inerea spa iilor verzi
din domeniul public al unit ilor administrativ-teritoriale - clasa 8130;

 - j) restaurante - clasa 5610;

 - k) baruri i alte activit i de servire a b uturilor - clasa 5630;

  - l) activit i ale gr dinilor zoologice, botanice i ale rezerva iilor naturale  - clasa 9104;

 - m) hoteluri i alte facilit i de cazare - diviziunea 55; facilit i de cazare similar  - clasa
5510; facilit i de cazare pentru vacan e i perioade de scurt  durat  - clasa 5520 - tabere
de copii, organizate de Ministerul Tineretului i Sportului, direct sau prin unit ile din
subordinea acestuia;

 - n) facilit i de cazare pentru vacan e i perioade de scurt  durat  - clasa 5520
- cabane;

 - o) activit i ale bazelor sportive - clasa 9311;

 - p) activit i ale cluburilor sportive - clasa 9312;

 - q) activit i de studiere a pie ei i de sondare a opiniei publice - clasa 7320.

      ITM Neam
      P.Inspector ef,
       Inspector ef adjunct RM
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