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LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*actualizat ă*)
privind exercitarea unor activit ăţi cu caracter ocazional desf ăşurate de zilieri
(aplicabil ă începând cu data de 17 iunie 2014*)
EMITENT:     PARLAMENTUL 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 20 aprilie 2011
Data intrarii in vigoare : 23 aprilie 2011

Forma actualizata valabila la data de : 17 iunie 2014
Prezenta forma actualizata este valabila de la 17 iunie 2014  pana la 7 mai 2014

---------------
    *) Forma actualizat ă a acestui act normativ pân ă la data de 17 iunie 2014 este realizat ă de c ătre Departamentul 
juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calc ul Electronic" S.A. Piatra-Neam ţ prin includerea tuturor 
modific ărilor şi complet ărilor aduse de c ătre LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013 ; LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 .

    Con ţinutul acestui act apar ţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Elec tronic S.A. Piatra-Neam ţ şi nu este 
un document cu caracter oficial, fiind destinat pen tru informarea utilizatorilor.

    Parlamentul României adopt ă prezenta lege.

    CAP. I
    Dispozi ţii generale
    ART. 1
    (1) În în ţelesul prezentei legi, urm ătorii termeni se definesc dup ă cum urmeaz ă:
    a) zilier - persoana fizic ă, cet ăţean român sau str ăin, ce are capacitate de munc ă şi care desf ăşoar ă activit ăţi 
necalificate cu caracter ocazional, pentru un benef iciar, contra unei remunera ţii;
    b) beneficiar de lucr ări, denumit în continuare beneficiar - persoana jur idic ă, persoana fizic ă autorizat ă, 
întreprinderea individual ă, întreprinderea familial ă, pentru care zilierul desf ăşoar ă activit ăţi necalificate cu 
caracter ocazional;
    c) registrul de eviden ţă a zilierilor, denumit în continuare Registru - reg istru cu regim special, întocmit de 
către beneficiar pentru a ţine eviden ţa zilnic ă a zilierilor;
    d) activit ăţi cu caracter ocazional - activit ăţile care se desf ăşoar ă în mod întâmpl ător, sporadic sau accidental, 
care nu au caracter permanent.
    (2) Pot desf ăşura activit ăţi necalificate cu caracter ocazional şi cet ăţenii altor state sau apatrizii care au 
domiciliul sau, dup ă caz, re şedin ţa în România, în condi ţiile legisla ţiei române.
    (3) Institu ţiile publice nu au calitatea de beneficiari în sens ul prev ăzut de prezenta lege, cu excep ţia 
serviciilor de gospod ărire comunal ă gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi:  sere, spa ţii verzi şi gr ădini 
zoologice.
--------
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    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 
192 din 19 martie 2014.

    ART. 2
    Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/20 03 - Codul muncii, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, prezenta lege reglementeaz ă modul în care zilierii pot desf ăşura activit ăţi necalificate cu caracter 
ocazional, sub forma raporturilor de munc ă.
--------
    Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 
192 din 19 martie 2014.

    ART. 3
    (1) Raportul de munc ă dintre zilier şi beneficiar se stabile şte în condi ţiile prev ăzute la art. 2, prin acordul de 
voin ţă al p ăr ţilor, f ăr ă încheierea, în form ă scris ă, a unui contract individual de munc ă.
    (2) O persoan ă poate desf ăşura activit ăţi ca zilier numai dac ă a împlinit vârsta de cel pu ţin 16 ani.
    (3) Prin excep ţie de la prevederile alin. (2), minorii cu vârsta c uprins ă între 15 şi 16 ani pot desf ăşura 
activitate ca zilieri numai cu acordul p ărin ţilor sau al reprezentan ţilor legali.
    (4) Lucr ătorii minori, respectiv minorii în vârst ă de cel pu ţin 15 ani şi de cel mult 18 ani desf ăşoar ă, ca 
zilieri, numai activit ăţi potrivite cu dezvoltarea lor fizic ă şi cu aptitudinile de care dau dovad ă, dac ă astfel nu le 
sunt înc ălcate dreptul la dezvoltare fizic ă, mental ă, spiritual ă, moral ă şi social ă, dreptul la educa ţie, şi nu le 
este periclitat ă starea de s ănătate.
--------
    Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 
192 din 19 martie 2014.

    CAP. II
    Desf ăşurarea activit ăţilor de c ătre zilieri
--------
    Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.

    ART. 4
    (1) Durata activit ăţii ocazionale care poate fi exercitat ă în temeiul prevederilor prezentei legi este de min imum 
o zi, corespunz ător cu 8 ore de munc ă.
    (2) Durata zilnic ă de executare a activit ăţii unui zilier nu poate dep ăşi 12 ore. Zilierul minor care are 
capacitatea de munc ă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe s ăpt ămână. Zilierul minor nu va 
efectua activitate în timpul nop ţii. Chiar dac ă p ăr ţile convin un num ăr mai mic de ore de activitate, plata zilierului 
se va face pentru echivalentul a cel pu ţin 8 ore de munc ă.
--------
    Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013 , publicat ă în 
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MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.

    (3) Zilierul minor poate presta activit ăţi necalificate cu caracter ocazional la împlinirea vârstei de 16 ani. 
Prin excep ţie, minorul cu vârsta cuprins ă între 15 şi 16 ani poate presta activit ăţi necalificate cu caracter 
ocazional numai cu acordul p ărin ţilor sau al reprezentan ţilor legali, pentru activit ăţi potrivite cu dezvoltarea 
fizic ă, aptitudinile şi cuno ştin ţele sale, dac ă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea şi s ănătatea personal ă.
--------
    Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.

    (4) Niciun zilier nu poate presta activit ăţi pentru acela şi beneficiar pe o perioad ă mai lung ă de 90 de zile 
cumulate pe durata unui an calendaristic.
    (5) Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentr u desf ăşurarea unor activit ăţi în beneficiul unui ter ţ.
--------
    Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.

    ART. 5
    (1) Beneficiarul are urm ătoarele drepturi:
    a) s ă stabileasc ă activit ăţile pe care urmeaz ă s ă le desf ăşoare zilierul, locul execut ării activit ăţii şi durata 
acesteia;
    b) s ă exercite controlul asupra modului de îndeplinire a  lucr ărilor.
    (2) Beneficiarul are urm ătoarele obliga ţii:
    a) s ă înfiin ţeze Registrul de eviden ţă a zilierilor conform modelului prev ăzut în anexa nr. 1, care face parte 
integrant ă din prezenta lege. Registrele de eviden ţă a zilierilor se p ăstreaz ă la sediul beneficiarului şi/sau la 
punctele de lucru, dup ă caz;
--------
    Lit. a) a alin. (2) al art. 5 a fost modificat ă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013 , 
publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013 .

    b) s ă completeze Registrul de eviden ţă a zilierilor, înainte de începerea activit ăţii, conform instruc ţiunilor 
prev ăzute în anexa nr. 2, care face parte integrant ă din prezenta lege;
    c) s ă prezinte Registrul de eviden ţă a zilierilor organelor de control abilitate;
    d) s ă asigure informarea zilierului cu privire la activi tatea pe care urmeaz ă s ă o presteze, precum şi cu privire 
la drepturile şi obliga ţiile sale;
--------
    Lit. d) a alin. (2) al art. 5 a fost modificat ă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă 
în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.

    e) s ă pl ăteasc ă zilierului remunera ţia cuvenit ă, prin orice mijloc de plat ă admis de lege, la sfâr şitul fiec ărei 
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zile; plata remunera ţiei se poate realiza cel mai târziu la sfâr şitul s ăpt ămânii sau al perioadei de desf ăşurare a 
activit ăţii, numai cu acordul exprimat în scris de c ătre zilier şi beneficiar; modalitatea de plat ă electronic ă şi 
aspectele care privesc plata remunera ţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplic are a prezentei legi.
--------
    Lit. e) a alin. (2) al art. 5 a fost modificat ă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă 
în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.

    f) abrogat ă.
--------
    Lit. f) a alin. (2) al art. 5 a fost abrogat ă de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.

    (3) În domeniul securit ăţii şi s ănăt ăţii în munc ă, beneficiarul are urm ătoarele obliga ţii:
    a) s ă asigure securitatea şi s ănătatea în munc ă a zilierilor;
    b) s ă asigure instruirea zilierului, înainte de începere a activit ăţii şi/sau la schimbarea locului de munc ă, cu 
privire la pericolele la care poate fi expus şi la m ăsurile de prevenire şi protec ţie pe care trebuie s ă le respecte;
    c) s ă solicite zilierilor asumarea pe propria r ăspundere, prin semn ătur ă, c ă starea s ănăt ăţii le permite 
desf ăşurarea activit ăţilor repartizate de beneficiar;
    d) s ă pun ă la dispozi ţie zilierilor echipamente de munc ă adecvate, care nu pun în pericol securitatea şi s ănătatea 
acestora;
    e) s ă asigure, în mod gratuit, echipamente individuale d e protec ţie adecvate activit ăţii desf ăşurate de zilieri;
    f) s ă comunice de îndat ă, c ătre inspectoratul teritorial de munc ă pe raza c ăruia s-a produs, orice eveniment în 
care au fost implica ţi zilieri;
    g) s ă înregistreze accidentele de munc ă suferite de zilieri în timpul activit ăţii; modalitatea de înregistrare se 
stabile şte prin normele metodologice de aplicare a prezente i legi.
--------
    Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 a l art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.

    ART. 5^1
    Cercetarea evenimentului în care au fost implic aţi zilieri se realizeaz ă de c ătre inspectoratul teritorial de 
muncă pe raza c ăruia acesta s-a produs.
--------
    Art. 5^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL 
nr. 192 din 19 martie 2014.

    ART. 6
    (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru a ctivitatea prestat ă de zilier este în sarcina beneficiarului.
    (2) Cuantumul impozitului prev ăzut la alin. (1) este de 16% calculat la remunera ţia brut ă şi se vireaz ă în 
conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările 
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ulterioare.
    (1) Beneficiarul are obliga ţia s ă înregistreze, în Registrul de eviden ţă a zilierilor, în ordine cronologic ă, to ţi 
zilierii cu care exercit ă activit ăţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. Reg istrul se întocme şte zilnic, 
exceptând perioadele în care nu se apeleaz ă la serviciile zilierilor.
    (2) Beneficiarul va înainta lunar, pân ă cel târziu la data de 5 a fiec ărei luni, c ătre inspectoratul teritorial de 
muncă unde î şi are sediul, un extras al Registrului de eviden ţă a zilierilor con ţinând înregistr ările din luna 
precedent ă. Transmiterea extrasului se poate face şi pe suport electronic, dup ă caz. Modelul registrului electronic de 
eviden ţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprob ă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protec ţiei 
sociale şi persoanelor vârstnice.
    (3) Inspec ţia Muncii va centraliza la nivel na ţional datele transmise potrivit alin. (2) de c ătre inspectoratele 
teritoriale de munc ă, pentru a monitoriza şi verifica respectarea prevederilor prezentei legi.
--------
    Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013 , publicat ă în MONITORUL 
OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.

    ART. 8
    (1) Activitatea desf ăşurat ă în condi ţiile prezentei legi nu confer ă zilierului calitatea de asigurat în sistemele 
de asigur ări publice. Acesta se poate asigura, op ţional, la sistemul public de pensii, sistemul asigu r ărilor sociale 
pentru şomaj şi la sistemul de asigur ări pentru accidente de munc ă şi boli profesionale.
--------
    Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.

    (2) Pentru veniturile realizate din activitatea  prestat ă de zilieri nu se datoreaz ă contribu ţiile sociale 
obligatorii nici de c ătre zilier, nici de c ătre beneficiar.
    ART. 8^1
    În situa ţia producerii unui eveniment care are ca urmare acc identarea/decesul zilierului, beneficiarul este 
obligat s ă asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medical e/înmormânt ării din fonduri proprii, în cazul în care 
evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.
--------
    Art. 8^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL 
nr. 192 din 19 martie 2014.

    ART. 9
    (1) Pentru activitatea executat ă, zilierul are dreptul la o remunera ţie al c ărei cuantum se stabile şte prin 
negociere direct ă între p ăr ţi, în condi ţiile prev ăzute la alin. (2).
    (2) Cuantumul remunera ţiei brute orare stabilite de p ăr ţi nu poate fi mai mic decât valoarea/or ă a salariului de 
baz ă minim brut pe ţar ă garantat în plat ă şi se acord ă la sfâr şitul fiec ărei zile de lucru sau la sfâr şitul 
săpt ămânii, înainte de semnarea în Registru de c ătre zilier şi beneficiar.
--------
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    Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 10  al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.

    (3) Dovada pl ăţii remunera ţiei se face prin semn ătura zilierului în Registru.
--------
    Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 10  al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.

    ART. 10
    (1) Zilierii au urm ătoarele obliga ţii în domeniul securit ăţii şi s ănăt ăţii în munc ă:
    a) s ă î şi însu şeasc ă şi s ă respecte m ăsurile de prevenire şi protec ţie stabilite de beneficiar;
    b) s ă utilizeze corect echipamentele de munc ă puse la dispozi ţie de c ătre beneficiar;
    c) s ă utilizeze corect echipamentul individual de protec ţie acordat şi, dup ă utilizare, s ă îl înapoieze sau s ă îl 
pună la locul destinat pentru p ăstrare;
    d) s ă nu procedeze la scoaterea din func ţiune, la modificarea, schimbarea sau înl ăturarea arbitrar ă a 
dispozitivelor de securitate proprii ale echipament elor de munc ă;
    e) s ă comunice imediat beneficiarului orice situa ţie de munc ă despre care au motive întemeiate s ă o considere un 
pericol pentru securitatea şi s ănătatea zilierilor;
    f) s ă pun ă la dispozi ţia inspectorilor de munc ă informa ţiile şi documentele solicitate cu ocazia controlului.
    (2) Beneficiarul care folose şte minori în vârst ă de cel pu ţin 15 ani şi de cel mult 18 ani pentru desf ăşurarea de 
activit ăţi necalificate cu caracter ocazional are obliga ţia de a respecta toate dispozi ţiile legale privitoare la 
protec ţia minorilor la locul de munc ă.
--------
    Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL 
nr. 192 din 19 martie 2014.

    ART. 11
    (1) Munca necalificat ă cu caracter ocazional se poate presta în urm ătoarele domenii prev ăzute în Clasificarea 
activit ăţilor din economia na ţional ă, actualizat ă:
    a) agricultur ă, vân ătoare şi servicii anexe, cu excep ţia cresc ătorilor de animale în sistem semiliber, tradi ţional 
şi transhuman ţă - diviziunea 01;
    b) silvicultur ă, cu excep ţia exploat ări forestiere - diviziunea 02;
    c) pescuit şi acvacultur ă - diviziunea 03;
    d) colectarea, tratarea şi eliminarea de şeurilor nepericuloase - clasa 3821 şi 3811;
    e) recuperarea materialelor - grupa 383;
    f) comer ţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii - grupa 462;
    g) activit ăţi de organizare a expozi ţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
    h) publicitate - grupa 731;
    i) activit ăţi de interpretare artistic ă - spectacole - clasa 9001, activit ăţi suport pentru interpretarea 
artistic ă - spectacole - clasa 9002 şi activit ăţi de gestionare a s ălilor de spectacole - clasa 9004;
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    j) activit ăţi de cercetare-dezvoltare în ştiin ţe sociale şi umaniste - clasa 7220 (s ăpături arheologice);
    k) activit ăţi desf ăşurate în sere, spa ţii verzi, parcuri şi gr ădini zoologice - cod 0141.
--------
    Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 2 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.

    (2) Activit ăţile de manipulare m ărfuri şi activit ăţile de cur ăţenie şi între ţinere se presteaz ă numai în domeniile 
de activitate prev ăzute la alin. (1).
--------
    Alin. (2) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.

    CAP. III
    R ăspunderea contraven ţional ă
    ART. 12
    (1) Urm ătoarele fapte s ăvâr şite de beneficiar constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă dup ă cum urmeaz ă:
    a) înc ălcarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amend ă de 10.000 lei;
    b) înc ălcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), ar t. 5 alin. (3) lit. e)-g) şi art. 7 alin. (1) şi (2), cu 
amendă de 6.000 lei;
    c) înc ălcarea prevederilor art. 6, cu amend ă de 20.000 lei şi interzicerea utiliz ării zilierilor pe toat ă durata 
de existen ţă a beneficiarului;
    d) beneficiarul care folose şte zilieri pentru alte activit ăţi decât cele expres reglementate de prezenta lege s e 
sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 10.000 la 20.000 lei;
    e) beneficiarul care folose şte zilieri pentru desf ăşurarea de activit ăţi necalificate cu caracter ocazional f ăr ă 
respectarea dispozi ţiilor art. 4 se sanc ţioneaz ă cu amend ă de 6.000 lei.
--------
    Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 3 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 19 martie 2014.

    (2) Prevederile alin. (1) se completeaz ă cu dispozi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic 
al contraven ţiilor, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 180/2002 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare.
    (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-
verbal ori, dup ă caz, de la data comunic ării acestuia, jum ătate din minimul amenzii prev ăzute la alin. (1), agentul 
constatator f ăcând men ţiune despre aceast ă posibilitate în procesul-verbal.
--------
    Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 10  al art. I din LEGEA nr. 277 din 24 octombrie 2013 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 29 octombrie 2013.

    ART. 13
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    (1) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sanc ţiunilor prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) şi e) se 
realizeaz ă de c ătre inspectorii de munc ă.
    (2) Constatarea contraven ţiei şi aplicarea sanc ţiunii prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizeaz ă de 
către Agen ţia Na ţional ă de Administrare Fiscal ă.
--------
    Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL 
nr. 192 din 19 martie 2014.

    CAP. IV
    Dispozi ţii finale
    ART. 14
    Litigiile dintre beneficiar şi zilier nerezolvate pe cale amiabil ă se solu ţioneaz ă de c ătre judec ătoria competent ă 
în a c ărei raz ă teritorial ă se afl ă locul desf ăşur ării activit ăţii zilierului.
    ART. 15
    În termen de 10 zile de la data public ării prezentei legi în Monitorul Oficial al României , Partea I, ministrul 
muncii, familiei şi protec ţiei sociale şi ministrul finan ţelor publice vor aproba prin ordin comun normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi.

    Aceast ă lege a fost adoptat ă de Parlamentul României, cu respectarea prevederil or art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) 
din Constitu ţia României, republicat ă.

                      p. PRE ŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                                  IOAN OLTEAN

                             PRE ŞEDINTELE SENATULUI
                               MIRCEA-DAN GEOAN Ă

    Bucure şti, 15 aprilie 2011.
    Nr. 52.

    ANEXA 1

                       REGISTRUL DE EVIDEN ŢĂ A ZILIERILOR
                                   - model -

    Beneficiar .................................... ....
    CUI ........................................... ....
    Cod CAEN ...................................... ....
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      Semnifica ţia coloanelor din tabelul de mai jos este urm ătoarea:
      A - Remunera ţia brut ă convenit ă;
      B - Remunera ţia net ă pl ătit ă;
      C - Semn ătura de confirmare de primire a banilor;
      D - Loc pentru ştampila şi semn ătura beneficiarului;
      E - Acordul p ărin ţilor/reprezentan ţilor legali pentru minorul/minorii care desf ăşoar ă activitate ca zilieri.

*T*
*Font 7*
┌───┬─────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┬───┬───┬───┬───┬───┐
│Nr. │   Data de   │Numele şi │ Actul de │Semnătura   │Semnătura      │Domeniul de    │Nr. de │   │   │   │   │   │
│crt │ desf ăşurare │prenumele │identitate │zilierului  │zilierului la  │activitate     │ore    │   │   │   │   │   │
│   │a activit ăţii │zilierului │  şi CNP  │pentru      │începerea      │principal sau  │lucrate │   │   │   │   │   │
│   │             │          │          │asumarea pe │activit ăţii    │secundar; locul │       │   │   │   │   │   │
│   │             │          │          │propria     │după efectuarea │execut ării     │       │   │   │   │   │   │
│   │             │          │          │r ăspundere  │instruirii în  │activit ăţii    │       │   │   │   │   │   │
│   │             │          │          │că starea   │domeniul       │               │       │   │   │   │   │   │
│   │             │          │          │sănăt ăţii   │securit ăţii şi │               │       │   │   │   │   │   │
│   │             │          │          │sale îi     │sănăt ăţii în   │               │       │   │   │   │   │   │
│   │             │          │          │permite     │muncă          │               │       │   │   │   │   │   │
│   │             │          │          │desf ăşurarea │               │               │       │   │   │   │   │   │
│   │             │          │          │activit ăţii │               │               │       │ A │ B │ C │ D │ E │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 1 │      2      │    3     │    4     │     5      │      6        │       7       │   8   │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├───┼─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┤
│   │             │          │          │            │               │               │       │   │   │   │   │   │
└───┴─────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┘
*ST*
--------
    Anexa 1 a fost înlocuit ă cu anexa 1 din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 
19 martie 2014, potrivit pct. 15 al art. I din acel aşi act normativ.

    ANEXA 2

                           INSTRUC ŢIUNI DE COMPLETARE
                     a Registrului de eviden ţă a zilierilor

    1. Beneficiar - se completeaz ă datele de identificare a beneficiarului, dup ă cum urmeaz ă: denumirea persoanei 
juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinder ii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de 
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înregistrare, sediul, dup ă caz.
    2. CUI - codul unic de înregistrare a beneficia rului.
    3. Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activit ăţii economice pentru care beneficiarul s-a înregistr at s ă desf ăşoare 
activitatea.
    4. În coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerot a în ordine, începând cu num ărul 1, lucr ătorii zilieri.
    5. În coloana nr. 2 - Data de desf ăşurare a activit ăţii - se va trece data fiec ărei zile de lucru a zilierului.
    6. În coloana nr. 3 - Numele şi prenumele zilierului - se vor trece numele şi prenumele zilierului.
    7. În coloana nr. 4 - Actul de identitate şi CNP - se va trece tipul actului (BI, CI, pa şaport), seria şi num ărul 
acestuia şi codul numeric personal din actul de identitate al  zilierului.
    8. În coloana nr. 5 - Semn ătura zilierului pentru asumarea pe propria r ăspundere c ă starea s ănăt ăţii sale îi 
permite desf ăşurarea activit ăţii - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea  activit ăţii;
    9. În coloana nr. 6 - Semn ătura zilierului la începerea activit ăţii, dup ă efectuarea instruirii în domeniul 
securit ăţii şi s ănăt ăţii în munc ă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea a ctivit ăţii şi dup ă efectuarea 
instruirii în domeniul securit ăţii şi s ănăt ăţii în munc ă.
    10. În coloana nr. 7 - Domeniul de activitate p rincipal sau secundar; locul execut ării activit ăţii - se va trece 
explicit activitatea din CAEN şi locul unde se desf ăşoar ă activitatea zilierului (ferm ă, gr ădin ă, p ădure etc.).
    11. În coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - num ărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi.
    12. În coloana nr. 9 - Remunera ţia brut ă convenit ă - se va preciza suma stabilit ă prin negociere între p ăr ţi.
    13. În coloana nr. 10 - Remunera ţia net ă pl ătit ă - se va preciza suma net ă cuvenit ă zilierului, dup ă sc ăderea 
impozitului pe venit.
    14. În coloana nr. 11 - Semn ătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea 
primirii remunera ţiei nete cuvenite la sfâr şitul zilei de lucru.
    15. În coloana nr. 12 - Loc pentru ştampila şi semn ătura beneficiarului - beneficiarul va semna şi va aplica 
ştampila;
    16. În coloana nr. 13 - Acordul p ărin ţilor/reprezentan ţilor legali pentru minorul/minorii care desf ăşoar ă 
activitate ca zilieri.
--------
    Anexa 2 a fost înlocuit ă cu anexa 2 din LEGEA nr. 18 din 7 martie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 
19 martie 2014, potrivit pct. 15 al art. I din acel aşi act normativ.

                                     -----
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