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19.10.2015

COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 28.09.2015 – 14.10.2015, s-a desfăşurat, la iniţiativa Inspecţiei Muncii,
Campania de control privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii
nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, în domeniile prevăzute la art.
11 şi a prevederilor legale privind prevenirea
şi combaterea exploatării
copiilor/tinerilor în aceste domenii.
Obiectivul acestei campanii a urmărit atât identificarea şi combaterea muncii
nedeclarate şi verificarea respectării de către angajatorii din domeniile stabilite prin
dispoziţiile art. 11, din Legea nr. 52/2011 (Legea zilierilor) a prevederilor legale în
domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă, cât şi diminuarea
consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea, de către
angajatori, a prevederilor legale menţionate.
Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii,
prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată :
-

-

agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în
sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă - diviziunea 01;
silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;
pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;
colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi 3811;
recuperarea materialelor - grupa 383;
comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;
activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
publicitate - grupa 731;
activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi suport pentru
interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de
spectacole - clasa 9004;
activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături
arheologice);
activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice - cod 0141.

Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează
numai în domeniile de activitate prevăzute mai sus.
În perioada de desfăşurare a acţiunii, au fost controlaţi 44 de beneficiari la care sunt
înregistraţi 247 zilieri. Au fost constatate de echipele de control 135 de
neconformităţi de la prevederile legale din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii
şi sănătăţii în muncă, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi s-au aplicat 79

Str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, Sibiu, Sibiu
Tel.: +4 0269 217516; fax: +4 0269 214712
itmsibiu@itmsibiu.ro
www.itmsibiu.ro

INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU
sancţiuni contravenţionale din care 6 amenzi în valoare de 5.600 lei, respectiv 73 de
avertismente.
Controalele efectuate în aceste domenii de activitate au evidenţiat, în principal,
următoarele deficienţe:
- nerespectarea termenului de depunere şi înregistrare la sediul I.T.M. a registrului de
zilieri;
- necompletarea cu cerneală de culoare albastră a registrului de ziler;
- completarea registrului de zilieri fără consemnarea iniţialei tatălui zilierului;
- nu s-a solicitat zilierilor asumarea, pe proprie răspundere, prin semnătură, că starea
de sănătate le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar;
- instruire necorespunzătoare a zilierilor;
- neasigurarea de echipamente de muncă adecvate care să nu pună în pericol
securitatea şi sănătatea zilierilor.

Inspector şef,
Francisc Szombatfalvi -Török
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