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Campanie națională de control a muncii ziliere
Pe parcursul anului 2018, din inițiativa Inspecției Muncii, se va desfășura, la nivel
național, o campanie de control a modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu
modificările și completările ulterioare.
Obiectivele principale ale campaniei vizează identificarea beneficiarilor de lucrări care
utilizează zilieri și luarea măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă care se
impun pentru nerespectarea de către aceștia a prevederilor legale; creșterea gradului de
conștientizare al beneficiarilor și zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional
în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării
prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă; diminuarea consecințelor
sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din
domeniile controlate, a prevederilor Legii 52/2011, privind exercitarea unor activități cu
caracter ocazional desfășurate de zilieri. De asemenea, pe parcursul acestei campanii se
are în vedere determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa, completa
registrul de evidență a zilierilor și de a transmite un extras al acestuia la Inspectoratul
Teritorial de Muncă Sibiu, în termenul legal.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu va declanșa acțiuni de control, cu caracter
inopinat, la beneficiarii la care se prestează muncă necalificată cu caracter ocazional, în
domeniile prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, actualizată și în
conformitate cu prevederile art. 13 din Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități
cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere faptul că munca zilierilor presupune desfățurarea de activități
necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar de lucrări, persoană juridică,
persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, adoptarea și
punerea în aplicare a acestor acte normative au avut drept consecință creșterea gradului
de ocupare pe piața muncii a persoanelor din categoria de populație care nu are o
calificare profesională sau este fără educație școlară.
Analiza pieței muncii și a numărului de zilieri înregistrați la inspectoratele teritoriale de
muncă relevă faptul că actualul cadru normativ care reglementează munca zilieră, deși a
dus la o creștere semnificativă a numărului de persoane ocupate pe piața muncii, nu a
constituit un stimulent pentru utilizarea acestei forme de ocupare, avându-se în vedere
numărul de accidente de muncă produse la nivel național.
Conform prevederilor legale, beneficiarii de lucrări care utilizează zilieri au o serie de
obligații care privesc securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor zilieri, printre care:
completarea Registrului de evidență a zilierilor, înainte de începerea activității, conform
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instrucțiunilor prevăzute în anexa 2 din Legea 52/2011; informarea zilierului cu privire la
activitatea pe care urmează să o presteze, precum și cu privire la drepturile și obligațiile
sale; asigurarea securitatății și sănătății în muncă a zilierilor; instruirea zilierilor înainte
de începerea activității și/sau la schimbarea locului de muncă, cu privire șa pericolele la
care pot fi expuși și la măsurile de prevenire și protecție pe care trebuie să le respecte;
să solicite zilierilor asumarea pe proprie răspundere, prin semnătură, că starea sănătății
le permite desfășurarea activităților repartizate de beneficiar; punerea la dispoziția
zilierilor a echipamentelor de muncă adecvate, care nu creează un pericol pentru
securitatea și sănătatea acestora; asigurarea, în mod gratuit, a echipamentelor
individuale de protecție adecvate activității desfășurate de zilieri; comunicarea de
îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, a oricărui
eveniment în care au fost implicați zilieri.
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