INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR
Nr. 8638/CCRP/17.04.2018

Către:

REPREZENTANŢII MASS MEDIA

Ref:

COMUNICAT DE PRESĂ
Privind modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor
activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Vă rugăm să ne sprijiniţi în mediatizarea următoarelor informaţii:
“ Cu data intrării in vigoare 13 aprilie 2018,
Având în vedere prevederile art.1 alin.2 și alin.3 din Legea nr.86/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu
caracter ocazional desfășurate de zilieri, respectiv:
2. La articolul 13 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55; hoteluri şi alte facilităţi de
cazare similare - clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de
scurtă durată - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi
Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;"
3. La articolul 13 alineatul (1), după litera ş) se introduc trei noi litere, literele
t)-u), cu următorul cuprins:
"t) restaurante - clasa 5610;
ţ) alte activităţi de alimentaţie n.c.a. - 5629;
u) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630."
Angajatorii care vor presta activități necalificate cu caracter ocazional și în
domeniile menționate la litera t- u din Legea nr. 86/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, vor completa în continuare Registrul de
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Evidență a Zilierilor achiziționat de la I.T.M. Bihor anterior intrării în vigoare a
Legii nr. 86/2018, cu condiția comunicării, în scris, la I.T.M. Bihor a datei de la
care urmează completarea acestuia, precum și a prezentării certificatului
constatator de la O.N.R.C. care să conțină noile coduri CAEN, respectiv: 5510,
5610, 5629, 5630, în copie. “
Cu deosebit respect,
Marius Rotar
Inspector şef
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