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Având în vedere atribuțiile specifice ale Inspecției Muncii stabilite prin lege, precum și 

obiectivele urmărite prin Programul Cadru de Acțiuni pentru acest an, în perioada 19.09.2022 

– 22.09.2022, Inspectoratiul Teritorial de Muncă Brașov a desfășurat acțiuni de control în 

cadrul Campaniei Naționale privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii 

nr.52/2011- republicată, pentru exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate 

de zilieri. 

Principalele obiective ale Campaniei au vizat următoarele aspecte: 

- diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de 

către angajatori a prevederilor legale în domeniu; 

- eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru 

remedierea acestora și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare; 

- creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește 

necesitatea respectării prevederilor legale. 

 Astfel, la nivelul județului Brașov,  inspectorii de muncă au verificat 22 de beneficiari care 

folosesc zilieri în exercitarea unor activități cu character ocazional.  

Ca urmare a deficiențelor constatate s-au  dispus un număr de 5 măsuri în vederea corectării 

acestor deficiențe. 

Principalele nereguli au constat în: 

- nerespectarea acordării salariului minim 

- lipsa dovezii achitării salariului 

- nerespectarea prevederilor în ceea ce privește timpul de muncă al minorilor 
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