
           
    

 

 

 

 

Nr. 10184/12.06.2014 
 
 
Către, 

 
REPREZENTANŢII MASS MEDIA 
 
 
 
Vă rugăm să ne sprijiniţi prin publicarea de urgenţă 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* 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) prevăzuţi la  ART. 1, alin.(1), lit. b) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor 
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (*actualizată* aplicabilă începând cu 
17.06.2014) că noile Registre de evidenţă a zilierilor pot fi achiziţionate de la I.T.M. 
BIHOR. 
 
Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari, cu excepţia serviciilor de gospodărire 
comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini 
zoologice, în conformitate cu ART. 1(3) al Legii nr.52/2011 actualizată. 
         
Conform prevederilor  ART. 11 alin.(1) al Legii nr.52/2011 actualizată, munca necalificată cu 
caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea 
activităţilor din economia naţională, actualizată: 
    a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem 
semiliber, tradiţional şi transhumanţă - diviziunea 01; 
    b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02; 
    c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03; 
    d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi 3811; 
    e) recuperarea materialelor - grupa 383; 
    f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462; 
    g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823; 
    h) publicitate - grupa 731; 
    i) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi suport pentru 
interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de 
spectacole - clasa 9004; 
    j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (săpături 
arheologice); 
    k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice - cod 0141. 
 
Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai 
în domeniile de activitate prevăzute mai sus. 
 
 
 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
INSPECŢIA MUNCII  

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BIHOR 
Str. Armatei Române nr. 1B, cod poştal 410087, Oradea, jud. Bihor 
Tel.: (0259) 475268, (0259) 437804 Fax: (0259) 407440 
www.itmbihor.ro 
 

 
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 9951 

 



Registrele de evidenţă a zilierilor (modelul nou) pot fi achiziţionate de la sediul I.T.M. BIHOR, 
camera P01, la cerere,  în baza următoarelor documente: 
 
-cerere* tip pentru eliberarea registrului; 
-copie act identitate reprezentant legal beneficiar/persoana delegată; 
-copie cod unic de înregistrare –cod de inregistrare fiscală; 
-delegaţie specială (după caz) pentru ridicarea registrului. 
 
Preţul unui Registru de evidenţă a zilierilor  este de 81,84 lei şi se va achita la casieria I.T.M. 
BIHOR. 
 

Modelul de cerere* se găseşte pe site-ul ITM BIHOR, www.itmbihor.ro, la secţiunea 
„Formulare” sau la camera P01. ” 

  
Cu deosebită consideraţie, 
   

 
 

  INSPECTOR ŞEF                                                            INSPECTOR ŞEF ADJ.                                              
    Marius ROTAR                                                                       Nadia RACZ                                                                                                                                                                           
 
 
 

 
ŞEF BIROU C.C.M.M.R.M.                                            
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COMP. LEGISLAŢIE CONTENCIOS                              COMP. INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL                                                                                                                                             

Cristina BLIKLING                                                                           Bianca Maria CURTA 
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