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INFORMARE 
 

 
Având în vedere Legea 18/2014,pentru modificarea şi 

completarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri,pentru punerea corectă în 
aplicare,vă facem cunoscute modificările apărute; 

Incepand cu data de 17 iunie 2014, zilierii vor folosi un nou model 
de Registru de evidenta a zilierilor, document ce trebuie intocmit in 
mod obligatoriu si transmis la I.T.M-BN, pana in data de 5 a lunii 
urmatoare; 

Pentru obtinerea registrului sunt necesare urmatoarele 
documente: 

o cerere tip (cu mentiunea obiectului principal/secundar-cod 
CAEN) pentru eliberarea registrului; 

o delegatie pentru ridicarea registrului; 
o copie CUI; 
o copie act de identitate persoana delegata. 

Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de catre parti nu 
poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe 
tara garantat; 

Plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul 
saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii numai cu 
acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; 

Pentru a fi asigurat, zilierul isi poate incheia, optional o asigurare 
de sanatate, de pensie si/sau de asigurari pentru accidente de munca 
si boli profesionale. In cazul unui accident soldat cu accidentarea 
zilierului, angajatorul va plati toate cheltuielile aferente ingrijirii 
medicale a acestuia. 

Actul normativ a extins semnificatia termenului de ,,beneficiar de 
lucrari,, astfel incat forta de munca in regim de ziler sa poata fi utilizata, 
pe langa persoanele juridice, si de persoana fizica autorizata, 
întreprindere familiala si intreprinzatorul persoana fizica titular al 
intreprinderii individuale; 
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Prin exceptie de la prevederile existente pana in prezent,care 
stabileau ca institutiile publice nu pot angaja zilieri, noul act normativ 
stabileste ca vor putea lucra ca zilieri, urmatoarele institutii publice: 

Serviciile de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile 
locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice; 

Unitati din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, pentru 
domeniile prevazute in actul normativ:hoteluri si alte facilitati de 
cazare(tabere), activitati ale bazelor sportive, activitati al cluburilor 
sportive; 

Dispozitiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca introduc 
obligatii si pentru zilieri. Astfel acestia trebuie: 

o sa-si insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si 
protectie stabilite de beneficiar; 

o sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la 
dispozitie de catre beneficiar; 

o sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie 
acordat si dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat 
pentru pastrare; 

o sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, 
schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate 
proprii ale echipamentelor de munca; 

o sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca 
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru 
securitatea si sanatatea zilierilor; 

o sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si 
documentele solicitate cu ocazia controlului. 
 

Pentru completarea registrului se vor urma instructiunile 
prevazute in Anexa 2 din Legea 52/2011, modificata. 
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