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Munca zilierilor – Cadrul legislativ şi tendinţe actuale privind activităţile cu caracter
ocazional
În data de 18.04.2013, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Sibiu a avut
loc întâlnirea de lucru având ca temă „Munca zilierilor – Cadrul legislativ şi tendinţe
actuale privind activităţile cu caracter ocazional”, acţiune la care au participat 35 de
beneficiari ai muncii prestate de zilieri, din judeţul Sibiu.
Acţiunea a urmărit informarea şi conştientizarea angajatorilor asupra respectării
cerinţelor legale prevăzute de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia, în domeniul
relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, constatări efectuate de
către inspectorii de muncă în cadrul acţiunilor de control, precum şi o informare privind
noutăţile legislative apărute în perioada parcursă de la începutul anului.
În cadrul întâlnirii s-au purtat discuţii referitoare la problemele cu care unităţile se
confruntă în activitatea ce face obiectul muncii zilierilor. Acestea făceau referire la aspecte
precum: necesitatea păstrării câte unui registru pentru fiecare locaţie unde se desfăşoară
activităţi prestate de zilieri, modul de plată al zilierilor, formatul Registrului de evidenţă a
zilierilor etc.
De la data intrării în vigoare a Legii nr.52/2011, în judeţul Sibiu, au prestat activitate
ocazională ca zilieri 5.734 de persoane, pentru cei 172 de angajatori, persoane juridice care
au depus la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu extrase din Registru, extrase conţinând
133.493 de zile prestate.
De la data intrării în vigoare a legii, respectiv 23.04.2011, până la 31.03.2013,
înregistrările existente arată că zilierii au prestat munci ocazionale în următoarele domenii
de activitate: pomicultura şi viticultura 51.437 zile, silvicultura 26.860 zile, agricultura
24.470 zile, manipulări de mărfuri 10.686 zile, întreţinere şi curăţenie 10.665 zile,
spectacole 5.730 zile, zootehnie 2.585 zile, piscicultură şi acvacultură 17 zile, vânătoare şi
pescuit 1 zi.
În toată această perioadă, au fost efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul
Serviciului Control Relaţii de Muncă, 65 de controale privind respectarea Legii nr.52/2011
şi au fost constatate 66 de deficienţe. Acestea au fost sancţionate cu 43 de avertismente şi
o amendă în valoare de 10.000 lei. Cele mai frecvente deficienţe sancţionate au fost:
nerespectarea vârstei legale privind angajarea zilierilor; neplata remuneraţiei cuvenite
zilierilor la sfârşitul zilei de lucru; necompletarea Registrului înainte de începerea
activităţii; neasigurarea înainte de începerea activităţii a instruirii corespunzătoare şi
informării zilnice cu privire la aspectele privind securitatea şi sănătatea în muncă;
neasigurarea unor echipamente de lucru şi de protecţie corespunzătoare; nestabilirea

remuneraţiei brute orare în limitele legale; completarea în mod incorect a Registrului;
calcul greşit al impozitului de 16% datorat activităţii desfăşurate.
Beneficiarii de lucrări pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional,
conform Legii nr. 52/2011, au următoarele obligaţii: să înfiinţeze Registrul de evidenţă a
zilierilor conform modelului prevăzut în lege; să păstreze registrul la sediul beneficiarului;
să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor înainte de începerea activităţii, conform
instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 din Legea 52/2011; să prezinte Registrul de
evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate; să asigure instruirea şi informarea
zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la
care poate fi expus în exercitarea activităţii, precum şi cu privire la drepturile zilierului, în
condiţiile prevăzute de lege; să plătească zilierului, la sfârşitul fiecărei zile de lucru,
remuneraţia convenită; să asigure, pe propria cheltuială, echipamente de lucru şi de
protecţie
care
se
impun
datorită
naturii
şi
specificului
activităţii.
Pentru asigurarea unei evidenţe unitare referitoare la utilizarea forţei de muncă a
lucrătorilor zilieri, beneficiarul lucrărilor are obligaţia de a înainta lunar, până cel târziu la
data de 5 a fiecărei luni, inspectoratului teritorial de muncă un extras al Registrului de
evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.
Inspector Şef
Szombatfalvi – Török Francisc

