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Nr. 10394/16.06.2014 
 
 
Către, 

 
REPREZENTANŢII MASS MEDIA 
 
Vă rugăm să ne sprijiniţi prin publicarea de urgenţă, în completarea anunţului nr.10184/12.06.2014, a 
anunţului privind eliberarea de Registre de evidenţă a zilierilor conform prevederilor Legii nr.52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri actualizată prin O.U.G. 
nr. 36/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431/12.06.2014 - aplicabilă începând cu 
17.06.2014) 
 

„ INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR aduce la cunoştinţa angajatorilor, beneficiari 
de lucrări (persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea 
familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional) că în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.431/12.06.2014 s-a publicat O.U.G. nr. 36/2014 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 18/2014 pentru  modificarea şi completarea Legea nr.52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri - aplicabilă începând cu 
17.06.2014)  
 

Prin O.U.G. nr. 36/2014, art. 1 alin. (3) din Legea nr. 52/2011 a fost modificat şi are următorul cuprins: 
(3) Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sensul prevăzut de prezenta lege cu excepţia: 

a) serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: 
sere, spaţii verzi şi grădini zoologice; 

b) unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului pentru domeniile 
prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. l)- n); 

c) institutelor, centrelor şi staţiunilor de cercetare – dezvoltare agricolă aflate în 
subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice” Gheorghe Ionescu- Şişeşti”, 
precum şi al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru domeniile prevăzute la art. 11 
alin.(1) lit. a) şi b). 

 
La alineatul (1) al art. 11 după  litera k)  se introduc trei noi litere, literele l), m), şi n) cu următorul 
cuprins: 

l) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul 
Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţi din subordinea acestuia); 
m) activităţi ale bazelor sportive - divizunea 9311; 
n) activităţi ale cluburilor sportive – divizunea 9312.” 

 
Cu deosebită consideraţie, 
   

   
  INSPECTOR ŞEF                                                   
    Marius ROTAR                                                                                                                                                                                                                                                    
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