LEGEA NR. 52/2011 – actualizată
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

PRECIZĂRI
Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi
este de minimum 1 zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata zilnică de executare a activităţii
unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de
activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.
Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore/zi, dar nu mai mult de
30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. El poate presta
activităţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. Prin excepţie, minorul
cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani poate presta activităţi necalificate cu caracter ocazional
numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu
dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi
sănătatea personală.
Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui
terţ.
Beneficiarul are obligaţia să asigure şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe
care urmează să o presteze.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, beneficiarul este obligat să asigure instruirea
zilierului înainte de începerea activităţii, cu privire la pericolele la care poate fi expus şi la
măsurile de prevenire şi protecţie pe care trebuie să le respecte, să pună la dispoziţie echipamente
de muncă adecvate, să comunice de îndată către ITM orice eveniment în care au fost implicaţi
zilieri.
Beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul de evidenţă a zilierilor, în ordine
cronologică, toţi zilierii. Registrul se completează zilnic, exceptând perioadele în care nu se
apelează la serviciile zilierilor. Înscrierea datelor în registru se face numai cu cerneală sau pastă
albastră. Orice modificare a datelor înscrise eronat se face prin tăierea cu o linie orizontală cu
cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie,
lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de
lucrări. Nu se lasă pagini şi poziţii libere între înregistrări.
Beneficiarul va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către ITM,
o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă, certificată “conform cu
originalul”.
Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se
stabileşte prin negociere directă între părţi. Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de
părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată. Dovada plăţii se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă a
zilierilor.

