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INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI 

 

ACȚIUNEA NR. 5-CAMPANIE NAȚIONALĂ 
 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași desfășoară Acțiunea nr. 5-Campania 
Națională pe anul 2018-din Planul de Acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Iași pe 2018, privind 

 Verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu 

modificările și completările ulterioare   
  

În prezent reglementarea muncii ziliere este stabilită de prevederile Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri, cu modificările și completările ulterioare, precum şi de dispozițiile 
normelor metodologice de aplicare ale acestei legi. 
Având în vedere faptul că munca zilierilor presupune desfăşurarea de activităţi 
necalificate cu caracter ocazional pentru un beneficiar de lucrări, persoană 
juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere 
familială, adoptarea şi punerea în aplicare a acestor acte normative au avut drept 
consecinţă creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din 
categoria de populaţie care nu are o calificare profesională sau este fără educaţie 
şcolară.  
Analiza pieţei muncii şi a numărului de zilieri înregistraţi la inspectoratele 
teritoriale de muncă relevă faptul că actualul cadru normativ care reglementează 
munca zilieră, deşi a dus la o creştere semnificativă a numărului de persoane 
ocupate pe piaţa 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. 
De la data publicării Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, respectiv 15 aprilie 2011, situația 
zilierilor înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă  a fost următoarea: 
- pentru anul 2011 au fost înregistrați 171.251 zilieri; 
- pentru anul 2012  au fost înregistrați 279.990 zilieri; 
- pentru anul 2013  au fost înregistrați 302.809 zilieri; 
- pentru anul 2014  au fost înregistrați 299.606 zilieri; 
- pentru anul 2015  au fost înregistrați 259.393 zilieri; 
- pentru anul 2016  au fost înregistrați 261.457 zilieri. 
-  pentru anul 2017  au fost înregistrați 105.265 zilieri. 
Având în vedere atribuţiile specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite atât prin lege 
cât şi prin Programul Cadru de Acţiuni al acestei autorităţi de stat pentru anul 
2018, aprobat de Inspectorul General de Stat, se impune intensificarea acţiunilor 
de control în vederea verificării modului în care se aplică şi respectă cerinţele 
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prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi dispozițiile normelor metodologice de aplicare ale acestei legi. 
 

Obiectivele campaniei sunt: 
• Identificarea beneficiarilor de lucrări care utilizează zilieri şi luarea 

măsurilor în domeniul securității și sănătății în muncă care se impun pentru 
nerespectarea de către aceştia a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare ale acestei 
legi; 

• Creşterea gradului de conştientizare al beneficiarilor şi  zilierilor care 
desfăşoară activităţi cu caracter ocazional în domeniile stabilite de 
legiuitor, în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării 
prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stipulate 
de Legea nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din 
nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor 
Legii nr.52/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de 
aplicare ale acesteia; 

• Determinarea beneficiarilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa 
registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la 
inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în 
termenul legal. 

Având în vedere complexitatea obiectivelor enunţate anterior, se consideră 
oportună declanşarea unor acţiuni de control, cu caracter inopinat, la beneficiarii 
la care se prestează munca necalificată cu caracter ocazional, în domeniile 
prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată şi în 
conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 52/2001 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările și 
completările ulterioare. 
De asemenea, se va urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu 
ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul. 

Etapele campaniei sunt:  
• Acţiuni de informare şi conştientizare a beneficiarilor de lucrări, zilierilor şi 

partenerilor sociali;  
• Acţiuni de control –etapa de control propriu –zis la beneficarii de lucrări: 
• Verificarea realizării măsurilor dispuse şi stabilite în procesele verbale de 

control încheiate cu ocazia controalelor. 

Acţiuni de informare şi conştientizare a beneficiarilor de lucrări, zilierilor şi 
partenerilor sociali se vor desfășura în perioada 01.03.2018-16.01.2018. 
În data de 13.03.2018, ora 10.00, la sediul Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Iași, va avea loc o sesiune de informare și conștientizare a celor implicați în 
derularea campaniei. 
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Acţiunile de control se vor desfăşura în perioada 19.03.2018-31.10.2018, la 
beneficiarii care desfăşoară activităţi economice stabilite de articolul 13, din Legea 
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Pentru etapa de verificare a realizării măsurilor dispuse şi înscrise în procesele 
verbale de control încheiate cu ocazia controalelor, aceasta se va desfăşura în 
perioada 01.11.2018-30.11.2018.  

 
În cadrul acţiunilor de control, se va verifica modul în care se respectă prevederile 
următoarelor acte normative: 

1. Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 

2. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3. Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

4. H.G. nr.488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Inspecției Muncii;  

5. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Conform obiectivului de mediatizare, Inspectorat Teritorial de Muncă Iaşi va face 
publice rezultatele obţinute în urma controalelor, precum şi date privind 
principalele deficienţe constatate şi exemple de bune practici, atât pe site-ul 
inspectoratului cât și prin comunicate de presă. În măsura în care este posibil, în 
luna decembrie 2018 se vor face întâlniri tripartite în care vor fi prezentate 
rezultatele campaniei. 

 

 

  Iaşi, 8 martie 2018 

 

   

           

 

 

Andrei George ALBULESCU George Daniel TANASIEVICI 

 

Inspector şef Inspector șef adj. SSM 

 

Purtător de cuvânt 

  


