
 

 
 

   

Str. Armatei Române, nr. 1/B, Oradea, Bihor 

Tel.: +4 0259 47 52 68, +4 0259 43 78 04; fax: +4 0259 40 74 40       

itmbihor@ itmbihor.ro 

www.itmbihor.ro                                                                                                                                                   

INSPECTIA MUNCII 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA BIHOR 

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal sub nr. 20833 
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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor vă informează că, în trimestrul I – IV al anului 2018 se 

va desfășura  “ Campania naţională 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. ”   

Prin această campanie se urmărește: 

- 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. 
În acest sens, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Securitate și Sănătate în Muncă 
vor iniția controale în următoarele luni la beneficiarii la care se prestează muncă 
necalificată cu caracter ocazional, în domeniile prevăzute în Clasificarea activităţilor din 
economia naţională, actualizată şi în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea 
nr.52/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Astfel, această campanie națională va avea ca scop verificarea modului în care beneficiarii 
respectă prevederile legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă referitoare la: 
 
✓ completarea Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform 
instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege; 
✓ informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu 
privire la drepturile şi obligaţiile sale; 
✓ modul în care se asigură securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor; 
✓ instruirea zilierilor  înainte de începerea activităţii şi/sau la schimbarea locului de muncă, 
cu privire la pericolele la care pot fi expuşi şi la măsurile de prevenire şi protecţie pe care 
trebuie să le respecte; 
✓ modul în care s-a solicitat zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin semnătură, că 
starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate de beneficiar; 
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✓ punerea la dispoziţia zilierilor a echipamentelor de muncă adecvate, care nu creează un 
pericol pentru securitatea şi sănătatea acestora; 
✓ asigurarea, în mod gratuit, a echipamentelor individuale de protecţie adecvate activităţii 
desfăşurate de zilieri; 
✓ comunicarea de îndată, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs, a 
oricărui eveniment în care au fost implicaţi zilieri; 
✓ modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la utilizarea zilierilor pentru 
desfăşurarea  activităţilor necalificate cu caracter ocazional. 
 

 

 

 

Inspector șef 

Marius Rotar 

I.T.M. Bihor 
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