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Abstract: Multitudinea de asemănări ale „Convenției privind desfășurarea raporturilor de muncă ale zilierilor” 

cu Contractul individual de muncă, în ceea ce privește elementele specifice (prestarea muncii, plata salariului, 

subordonarea, elementul temporal) trăsăturile caracteristice (act juridic bilateral, consensual, comutativ etc.) sau 

condițiile generale pentru încheierea și validitatea contractului individual de muncă (capacitatea, consimțămîntul, 

obiectul și cuaza) ne duc la concluzia că acestă Convenție... are natura juridică a uni contract de muncă cu durată 

determinată, de un tip particular, special, cu caracter derogator de la legislația muncii. Lipsa obligației formei scrise a 

unei asemenea Convenții.. este suplinită în opinia mea, măcar parțial, de obligativitatea înscrerii zilierului și a 

activităților zilnice a acestuia, precum și semnarea pentru primirea remunerației, acordul părinților/reprezentanților 

legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri în Registrul electronic de evidență a zilierilor. Acest 

Registru de evidență a zilierilor cuprinde practic principalele elemnte ale Convenției  dintre zilier și beneficiar și poate 

fi considerat că are valaorea unui contract individul de muncă cu durată determinată de un tip particular. 
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muncă ocazională; registru de evidență a zilierilor. 

Încadrarea subdomeniului: Drept civil 

 

 

Introducere 

 

Relațiile de muncă sunt în continuă diversificare, determinată de dinamica forțelor de producție, fapt 

ce impune și reglementări legale. Apar noi forme de realizare a raporturilor de muncă față de formele 

„standard”, precum telemunca sau munca virtuală, care impun reguli speciale. 

De asemenea, în activitatea de zi cu zi se constată că sunt domenii, destul de variate, cum sunt cele care 

presupun raporturi de muncă care nu cer o anumită calificare și care se desfășoară ocazional sau în anumite 

sezoane, cum este păstoritul sau unele activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv, prin 

pășunatul sezonier în mod tradițional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber, activități de 

alimentație (catering) pentru evenimente, activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și 

întreținerea de parcuri și grădini, săpături arheologice, etc. 

Activitățile de muncă desfășurate de zilieri, în mod ocazional, fără a fi necesară o muncă calificată, 

și-au găsit reglemetarea prin Legea nr. 50/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional 

desfășurate de zilieri [1], act normativ ce a fost modificat și completat ulterior, inclusiv prin Legea nr 

132/2019 care aduce și unele precizări importante. 

Prin acest articol mi-m propus să analizez prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, 

republicată [2], în comparație cu cele cuprinse în Legea nr. 52/2011, modifcată, încercând să identific natura 

juridică a „Convenției privind desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional, sub forma 

raporturilor de muncă de către zilieri”, (denumită în continuare Convenție)  

 

I. Analiza comparată a elementelor specifice contractul individual de muncă, față de cele 

privind Convenția... 

 

Actualul Cod al muncii defineşte contractul individual de muncă, la art. 10, ca fiind acel contract „în 

temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui 

angajator, persoană juridică sau fizică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu”. 

Doctrina a definit contractul individual de muncă ca fiind „acea convenţie în temeiul căreia o 

persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze o anumită activitate pentru şi sub autoritatea unui 

angajator, persoană juridică sau persoană fizică, care, la rândul său, se obligă să plătească remuneraţia, 

denumită salariu şi să asigure condiţii adecvate desfăşurării activităţii, menţineri securităţii şi sănătăţii în 

muncă” [3].  
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Din conținutul prevederilor art. 2 și 3 din Legea nr. 52/2011, modificată, rezultă că prin acest act 

normativ se reglementează, prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, modul în care zilierii pot desfășura activități necalificate cu caracter 

ocazional, sub forma raporturilor de muncă ce se stabilesc între aceștia și un beneficiar (împuternicit al 

acestuia) prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de 

muncă. 

Interpretarea prevederilor legale ne conduce la concluzia că în situația dată ne aflăm în prezența unei 

Convenții nescrise, încheiată prin simplul acord de voințe dintre zilier și beneficiarul lucării (sau un 

împuternicit al acestuia) prin care cele două părți stabilesc în comun drepturile și obligațiile reciproce. 

Făcând o paralelă între cele două tipuri de acte juridice, ca manifestari a unor acrduri de voințe, vom 

constata unele asemănări, dar evident și unele deosebiri. 

Referitor la elementele specifice contractului individual de muncă, vom constata că acestea se 

regăsec și în cazul Convenției privind desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional, sub forma 

raporturilor de muncă de către zilieri.  

Astfel, în ceea ce privește prestarea muncii evidențiem faptul că potrivit [art. 112 alin. (1) C.muncii] 

în cazul contractului individual, munca se desfășoară în cursul unei perioade de timp, într-un număr de ore pe 

zi, în baza unui program de lucru stabilit de angajator şi în conformitate cu normele legale, de regulă 8 ore pe zi 

şi 40 de ore pe săptămână.  

Conform [art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2011] durata activității ocazionale care poate fi 

exercitată de un zilier este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă și nu poate depăși 12 ore. 

Zilierul minor, care are capacitatea de muncă, va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe 

săptămână. Chiar dacă părțile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru 

echivalentul a cel puțin 8 ore de muncă. 

De asemenea, potrivit [art.4 alin. (4) din același act normativ], un zilier nu poate presta activități 

pentru același beneficiar (un împuternicit al acestuia) pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe 

durata unui an calendaristic, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, silvic, viticol, 

pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al 

bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de 

cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe 

Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al 

institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic; în cazul acestora, perioada nu poate 

depăși 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic [4]. 

În sensul prevederilor cuprinse în [art. 4 alin (6) din Legea nr. 52/2011] o persoană nu poate presta 

activități în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de 

beneficiari sau împuterniciți ai acestora, cu excepția zilierilor care prestează activități în domeniile agricol, 

silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul 

sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile 

de cercetare-dezvoltare-inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe 

Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al 

institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, pentru care perioada poate fi de 180 de 

zile în decursul unui an calendaristic [5].  

De asemenea, beneficiarul sau un împuternicit al acestuia, nu poate utiliza, în mod continuu în 

activitățile de tip ocazional, o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice, iar dacă activitatea depusă de 

aceasta necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută anterior, atunci va fi utilizat pe bază de contract de 

muncă pe perioadă determinată [art 4, alin. (7) și (8) dim Legea nr. 52/2011] [6]. 

Apreciem că în ambele situații nu poate fi vorba decât de o muncă ori o activitate licită sau morală [7]. 

Dacă în cazul contractelor individuale munca poate fi: intelectuală (precum în cazul medicilor, 

inginerilor, profesorilor etc.), fizică (în situaţia muncitorilor) şi artistică (în cazul actorilor, artiştilor plastici, 

compozitorilor etc.) în cazul zilierilor activitățile au un caracter ocazional adică, se desfășoară în mod 

întâmplător, sporadic sau accidental și care nu au caracter permanent și sunt eminamente de natură fizică 

[art.1 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 52/2011.] 

Referitor la plata salariului, ca element al contractului individual de muncă, precizăm că atât 

contractul individual de muncă cât și Convenția au un caracter oneros, motiv pentru care plata 

salariului/remunerației este necesară. 

  Zilierul are dreptul la o remunerație pentru activitatea executată. Cuantumul remunerației brute 

orare stabilite de părți prin negocieri directe nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii 

http://juridica.ugb.ro/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/128646


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

[8] [art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2011]. Reamintim că potrivit art. 1 din H.G. nr. 935/2019 [9] 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru anul 2020 este de 2.230 lei lunar, pentru un 

program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră. Dovada plății 

remunerației se face prin semnătura zilierului în Registrul electronic de evidență a zilierilor. 

Întocmai, ca și în cazul Contractului individual de muncă și în cazul Convenției... subordonarea, ca 

element specific raporturilor de muncă, poate fi una de natură juridică, în sensul că între beneficiarul lucrării 

(respectiv, împuternicitul acestuia ) există o subordonare caracterizată prin prestarea muncii sub autoritatea lor, 

care au puterea de a da ordine zilierului, de a controla îndeplinirea sarcinilor trasate. În acest sens sunt și 

prevederile cuprinse în art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 52/2011, care dispun că beneficiarul sau un împuternicit 

al acestuia au dreptul să stabilească activitățile pe care urmează să le desfășoare zilierul, locul executării 

activității și durata acesteia și să să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor. 

Componenta economică a subordonării constă în aceea că în schimbul muncii prestate, beneficiarul îi 

asigură zilierului mijloacele de existenţă prin plata succesivă a remunerației cuvenite. 

 Cu privire la aceste elemente instanța de contencios constituțional a statuat: „În lipsa raportului de 

subordonare, relațiile contractuale convenite de părți nu se obiectivizează într-un raport de muncă, ci rămân 

doar în sfera dreptului civil, eventual comercial. În schimb, angajații sunt părți ale raportului de muncă, 

raport care este guvernat fie de Codul muncii, fie de legile speciale ce reglementează situația unor anumite 

categorii de personal” [10]. 

Înalta Curte de Casție și Justiție, în jurisprudența sa, a apreciat că: „Subordonarea este o categorie 

juridică ce desemnează un element structural al raportului de muncă, care se manifestă prin mai multe 

drepturi ale angajatorului: dreptul de a da instrucţiuni salariatului cu privire la executarea muncii, dreptul de 

a controla executarea prestaţiei.....” [11].  

Referitor la elemntul temporal contractul individual de muncă obligă salariatul la prestarea unei 

activităţi pe o anumită perioadă de timp care poate fi nedeterminată sau determinată.  

Munca este prestată succesiv, zilnic, cu excepţia zilelor libere şi a celor în care nu se lucrează, în cadrul 

unui program de lucru de 8 ore. 

În ce privește elementul temporal în cazul Convenței.. constatăm că activitățile ce pot fi desfășurate de 

către zilieiri sunt limitate în timp la cel mult 180 de zile pe perioda unui an calndaristic, atât cât este apreciat de 

legiutor a fi maximul unor activități sezoniere; beneficiarul sau un împuternicit al acestuia nu poate utiliza, în 

mod continuu în activitățile de tip ocazional o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice, iar dacă 

activitatea depusă de aceasta necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută anterior, atunci între cele 

două părți se va încheia un contract de muncă pe perioadă determinată.  

 

 II. Trăsăturile caracteristice ale Contractului individual de muncă versus cele care 

carcterizează Convenția privind desfășurarea de activități necalificate cu caracter ocazional, sub 

forma raporturilor de muncă de către zilieri 

 

 Contractului individual de muncă îi sunt proprii anumite trăsături care îl apropie, dar în acelaşi timp, 

îl şi deosebesc de celelalte contracte civile [12].  

În cele ce urmează vom face o anliză în oglindă a trăsăturilor specifice contractului individual de 

muncă, cu cele apreciate de noi ca fiind caracteristice și Convențiilor privind activitatea desfășurată de zilieri. 

1. Contractul individual de muncă și Convenția...sunt acte juridice. Contractul individual de muncă 

reprezintă o manifestare de voinţă a părţilor sale (salariatul şi angajatorul) în scopul stabilirii de drepturi şi 

obligaţii reciproce şi corelative ce alcătuiesc conţinutul raporturilor juridice de muncă. Potrivit art. 2 din Legea 

nr. 52/2011, raportul de muncă dintre zilier și beneficiar sau un împuternicit al acestuia se stabilește prin 

acordul de voință al părților..., deci și în acest caz avem de a face cu o manifestare de voință a părților și de 

asemenea, și în acest caz operează principiul libertății de voință a părților, astfel că și Convenția...are natura a 

unui act juridic.  

2. Contractul individual de muncă și Convenția sunt acte juridic bilaterale. Contractul individual de 

muncă are două părţi: salariatul (angajatul) şi angajatorul (patronul). Salariatul este persoana fizică care se 

obligă să presteze munca, iar angajatorul este persoana juridică sau persoana fizică care foloseşte forţa de 

muncă salariată[13]. Dispozițiile art. 1-2 din Legea nr. 52/2011 prevăd în mod expres că zilierii pot desfășura 

activități necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de muncă care se stabilesc între aceștia și 

beneficiar sau un împuternicit al acestuia. Deci, părțile Convenției care reglementează raporturile de muncă 

ocazionale sunt zilierii pe de o parte și beneficiarii sau împuterniciții acestora, care pot fi atât persoane 

juridce cât și persoane fizice. Așa cum am precizat anterior, Legea nr.52/2011 definește zilierul ca fiind 

persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități 
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necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un împuternicit al acestuia, contra unei 

remunerații, iar beneficiarul de lucrări ca fiind persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea 

individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter 

ocazional. Contractul individual de muncă ca și Convenția nescrisă, dintre zilieri și beneficiari ori împuternicii 

acestora, se deosebesc de contractele civile, care pot avea o pluralitate de creditori şi debitori, precum şi de 

contractul colectiv de muncă, care are una dintre părţi o colectivitate de salariaţi, iar cealaltă parte poate fi o 

colectivitate de angajatori. 

3. Contractul individual de muncă și Convenția... sunt contracte sinalagmatice. Contractul este 

sinalagmatic atunci când obligaţiile născute din acesta sunt reciproce şi interdependente (art. 1171, teza I, din 

Codul civil) [14]. Întrucât dă naştere la drepturi şi obligaţii între părţi, cauza obligaţiei uneia dintre ele 

constituind-o executarea obligaţiei celeilalte, prestarea muncii urmăreşte, în principal, obţinerea salariului; 

plata salariului este determinată de prestarea muncii [15]. În conținutul definit al contractului sinalagmatic se 

include foarte bine și Convenția... prin care un zilier se obligă să presteze o muncă necalificată în favoarea unui 

beneficiar în schimbul unei remunerații care nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară conform 

prevederilor legale przentate anterior. Deci și această Convenție... ca și contractul individual de muncă are un 

caracter sinalgmatic. 

4. Contractul individual de muncă și Convenția.... sunt contracte oneroase şi comutative. Contractul 

este oneros atunci când fiecare parte urmăreşte să îşi procure un avantaj în schimbul obligaţiilor asumate [art. 

1172 alin. (1) C.civ.] și este comutativ în situația în care „existenţa drepturilor şi obligaţiilor părţilor este certă, 

iar întinderea acestora este determinată sau determinabilă [art. 1173 alin. (1) C.civ.]. Contractul individual de 

muncă ca și Convenția.. sunt acte juridice oneroase şi comutative pentru că, și într-un caz și în celălalt, părţile 

realizează reciproc o contraprestaţie în schimbul aceleia pe care s-au obligat să o efectueze în favoarea 

celeilalte, iar executarea lor nu depinde de un eveniment incert. 

5. Contractul individual de muncă și Convenția sunt contracte consensuale. Aceste două acte juridice 

sunt contracte consensuale deoarece ambele se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor, manifestarea 

lor de voinţă fiind suficientă şi necesară pentru formarea valabilă a contractului. Contractul este consensual 

când se formează prin simplul acord de voinţă al părţilor [art.1174 alin. (2) C.civ.]. Este adevărat că legislaţia 

muncii actuală (art. 16 C.muncii)[16], cuprinde o limitare a acestui caracter, impunând încheierea contractului 

individual de muncă numai în formă scrisă. Aceste dispoziţii legale transformă contractul individual de muncă 

într-un contract solemn, forma scrisă fiind reglementată atât în interesul părţilor, ca mijloc de probă, cât şi 

pentru valabilitatea sa, ceea ce face ca cele două acte juridice analizate să se deosebescă. Nu este lipsit de 

interes, ca în acest context, să prezentăm și rațiunile care au stat la schimbarea radicală a opticii privind natura 

juridică a formei contractului individual de muncă prin modificările aduse art. 16 alin. (1) C.muncii, exprimate 

de Curtea Constituţională [17] care a apreciat „că încheierea în formă scrisă a contractului de muncă este 

justificată de combaterea unor practici ale angajatorilor, prin care, profitând de faptul că forma scrisă a 

contractului individual de muncă era doar un instrumentum probationem, se sustrăgeau de la plata impozitelor 

şi taxelor datorate bugetului de stat sau bugetului asigurărilor sociale de stat datorate prin efectul încheierii 

contractului de muncă”. Din interpretarea coroborată a prevederilor art. 16 alin. (1) cu cele cuprinse în art. 57 

din C. mun., reiese că neîncheierea contractului individual de muncă în formă scrisă atrage nulitatea acestuia 

[18]. În sensul celor de mai sus Inalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni 

de drept a statuat că: „[Deşi scopul legiferării art. 16 alin. (1) este orientat spre protecţia "lucrătorului", se 

ajunge, prin interpretarea contrară, a fi utilizat în contra intereselor persoanei care pretinde că, deşi a prestat 

activitate în condiţiile de fond ale unui contract de muncă, acesta nu i-a fost încheiat şi predat în formă scrisă]” 

[19]. În art. 3 din Legea nr. 52/2011 se prevede expres că raportul de muncă dintre zilier și beneficiar sau un 

împuternicit al acestuia se stabilește prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, a unui 

contract individual de muncă. Analiza conținutului Registrului electronic privind evidența zilierilor pare a 

contrazice prevederile de mai sus, atât timp cât acesta conține dispoziții care pot fi apreciate ca fiind 

veritabile clauze ale unui contract individual de muncă, atât timp cât ele se referă la obligarea zilierului să 

semneze de primirea remunerației, că a fost instruit cu privire la regululie privind securitatea și sănătatea în 

muncă, acordul scris al părinților/reprezentanților legali în cazul minorilor, etc. (Anexa 1 la Legea nr. 

52/2011).  

6. Contractul individual de muncă, Convenția... și trăsătura caracteristică contractului intuitu 

personae. Întradevăr, contractul individual de muncă are un caracter personal, fiind încheiat în considerarea 

pregătirii aptitudinilor şi calităţii salariatului, eroarea asupra persoanei fiind considerată un viciu de 

consimţământ care duce la anulabilitatea contractului. Salariatul nu-şi poate executa obligaţiile contractuale 

prin intermediul sau cu ajutorul unei alte persoane şi nu poate transmite aceste obligaţii prin succesiune. 

Convenția... este încheiată între un zilier, fără a fi necesar ca acesta să aibă o calificare, fiind o activitate 
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sezonieră, ocazională, care poate fi realizată atît de o persoană fără calificare cât și una calificată, dar nu pentru 

muncile sezoniere, ocazionale, etc. O ipoteză, des întâlnită în practică, est aceea prin care un salariat, cu o 

anumită calificare, se află în concediu de odihnă și în acest timp prestează o muncă sezonieră la cules de fructe 

la o fermă pomicolă, de exemplu. Opiniem că nici zilierul nu-și poate executa obligațiile contractuale prin 

intermediul sau cu ajutorul altei persoane deoarece potrivt art. 8 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. b) din Legea nr. 

52/2011 beneficiarul sau împuternicitul acestuia au obligația să înregistreze, în Registrul electronic de 

evidență a zilierilor, în ordine cronologică, toți zilierii care prestează în folosul său activități cu caracter 

ocazional și să-l transmită inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activității de către 

fiecare persoană care urmează să se afle întrun raport de muncă cu beneficiarul sau un împuternicit al 

acestuia. Nerespectarea acestor prevederi  este contravenție potrivit art. 14 lit. b) din actul normativ 

sus-citat. Față de considerntele prezentate apreciez că și Convenția... poate fi inclusă în categoria actelor 

juridice intuitu personae. 

7. Contractul individual de muncă și Convenția... sunt contracte cu executare succesivă. Contractul 

individual de muncă cît și Convenția.... presupun că prestaţiile reciproce şi corelative se realizează numai 

într-o perioadă de timp şi nu dintr-o dată (uno ictu). Atât salariatul, angajat de patron, cât și zilierul angajat de 

către beneficiar, se obligă ca aceștia, succesiv, să presteze o anumită muncă de care să beneficieze într-o 

anumită perioadă de timp, iar salariatul sau zilierul se angajează pentru ca în schimbul muncii să obţină un 

salariu permanent, sau o remunerație plătite la anumite perioade de timp. În ambele situații, în cazul 

neexecutării sau al executării necorespunzătoare de către o parte a obligaţiei ce-i revine, sancţiunea va fi 

rezilierea care are ca efect desfacerea contractului individual de muncă (în cazul salariatului) sau desființarea 

raporturilor de muncă (în cazul zilierului), numai pentru viitor şi nu rezoluţiunea sa, care desfiinţează 

contractul cu efect retroactiv[20]. 

8. Contractul individual de muncă implică și Convenția... implică obligaţia de „a face”. Obligaţia de a 

face (facere), în genere, constă în îndatorirea de a îndeplini orice altă faptă decât aceea de a transmite sau a 

constitui un drept real, de exemplu, predarea sau restituirea unui bun, efectuarea unui transport sau a unui 

serviciu [21]. Atât salariatul, şi patronul, prin Contractul individual de muncă, cât și zilierul și beneficiarul, 

prin Convenție... îşi asumă obligaţia de a face: adică prestarea muncii şi respectiv plata ei. Această obligaţie 

trebuie executată în natură şi nu poate fi preschimbată în dezdăunări.  

9. Imposibilitatea condiţiei suspensive şi a celei rezolutorii. Reamintim că, potrivit prevederilor legale, 

condiţia este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa depinde eficacitatea obligaţiei (art. 1400 C.civ.), și este 

rezolutorie atunci când îndeplinirea ei determină desfiinţarea obligaţiei [art. 1401 alin.(1) C.civ.] Contractul 

individual de muncă ca și Convenția... nu sunt în principiu contracte afectate de modalităţi; ele nu poate fi 

încheiate sub condiţie suspensivă pentru că nu se poate concepe ca naşterea efectelor acestor acte juridice să fie 

în funcţie de realizarea unui eveniment deopotrivă viitor şi incert. De asemenea, ele nu poate fi afectate nici de 

o condiţie rezolutorie, deoarece s-ar eluda pe de o parte prevederile legislaţiei muncii, dar și pe cele ale „Legii 

zilierilor”, care stabilesc limitativ temeiurile şi condiţiile încetării lor.   

 

III. Condiţii generale obligatorii privind încheierea şi validitatea contractului individual de 

muncă și cele privind Convenția... 

 

După cum este cunoscut, condițiile generale obligatorii pentru încheierea valbilă a unui act juridic sunt 

capacitatea juridică a părților, consimțământul acestora, obiectul și cauza. 

1. Capacitatea juridică a părţilor. Vom analiza capacitatea civilă a persoanei ce urmează a fi încadrată 

în muncă, în calitate de salariat, și ca zilier, apoi vom prezenta câteva repere privind capacitatea juridică a 

angajtorilor/beneficiarilor, persoane juridice sau persoane fizice. 

1.1. Capacitatea civilă a persoanei ce urmează a fi încadrată în muncă ca salariat și ca zilier. 

Capacitatea de folosinţă este defintă ca fiind aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile (art. 34 

C.civ.), iar capacitatea de exerciţiu, reprezintă aptitudinea persoanei de a încheia singură acte juridice civile 

(art. 37 C.civ.) [22].  

 Pentru ca o persoană să fie subiect de drept al muncii, aşadar pentru a putea încheia valabil un 

contract individual de muncă sau o Convenție ca zilier, nu este suficientă capacitatea de folosinţă, ci este 

necesară şi capacitatea de exerciţiu, cele două laturi ale capacităţii juridice fiind legate între ele. Acest specific 

este o consecinţă a caracterului intuitu personae al Contractului de muncă/Convenției..., munca fiind o 

activitate personală ce nu poate fi îndeplinită prin reprezentant şi presupune o anumită maturitate, adică o 

anumită dezvoltare fizică şi psihică a omului. 

Capacitatea juridică a persoanei în dreptul muncii începe la vârsta legală pentru a putea încheia un 

contract individual de muncă, atât în privinţa dreptului la muncă, cât şi în privinţa exercitării acestui drept. 
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Persoana fizică dobândeşte capacitatea de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. La această vârstă se consideră 

că omul are maturitatea fizică şi psihică suficient de dezvoltate pentru a intra într-un raport individual de 

muncă [23]. 

Potrivit art. 49 alin. (4) din Constituţia României, vârsta minimă de încadrare în muncă este de 15 ani. 

Codul muncii stabileşte la art. 13 alin. (2) că persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de 

salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, dar numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali pentru 

activităţi potrivite cu dezvoltarea sa fizică, cu aptitudinile şi cunoştinţele sale şi dacă astfel nu îi sunt periclitate 

sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea sa profesională. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani, 

legea recunoaşte o capacitate restrânsă de a se încadra în muncă. 

Aceleași reguli, statornicite în actele normative precizate anterior, se regăsesc și în art. 3 alin.(2)-(4) 

din Legea nr. 52/2011 care prevăd că o persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit 

vârsta de cel puțin 16 ani și cu titlu de excepție minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura 

activitate ca zilieri, numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. Lucrătorii minori, respectiv 

minorii în vârstă de cel puțin 15 ani și de cel mult 18 ani desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu 

dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la 

dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de 

sănătate. 

De asemenea, reținem că încuviinţarea pentru încheierea contractului individual de muncă, respectiv a 

Convenției.... de către minorul cu vârsta între 15-16 ani trebuie dată de ambii părinţi întrucât potrivit art. 42 

alin. (1) C.civ., [24] minorul poate să încheie acte juridice privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive 

ori referitoare la profesia sa, cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi cu respectarea dispoziţiilor 

legii speciale, dacă este cazul, iar conform prevederilor art. 501 alin. (2) C.civ., după împlinirea vârstei de 14 

ani minorul îşi exercită drepturile şi îşi execută obligaţiile singur, în condiţiile legii, însă numai cu 

încuviinţarea părinţilor, şi după caz, a instanţei de tutelă. 

Ca și în cazul raporturilor de muncă izvorâte din Contractul individual de muncă și în cazul 

raporturilor de muncă al zilierilor, încuviinţarea părinţilor trebuie să fie prealabilă sau concomitentă cu 

încheierea contractului individual de muncă/ Convenției nescrise, deoarece „încuviinţarea sau autorizarea 

poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului” [25], specială (să vizeze un anumit 

contract/convenție ) şi expresă (să aibă o formă clară, precisă). Lipsa acordului va atrage nulitatea absolută, dar 

remediabilă a contractului individual de muncă [26] sau a Convenției... La încheierea contractului individual 

de muncă se va menţiona încuviinţarea, părinţii sau tutorii minorului vor semna alături de el, iar potrivt Anexei 

nr. 1 din Legea 52/2011 privind Registrul electronic de evidență a zilierilor, la rubrica „E”, se va menționa 

„Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri”. 

Acordul poate fi retras, dacă dezvoltarea minorului este periclitată, în acest caz contractul încetând [27].  

Minorii în vârstă de până la 15 ani şi persoanele puse sub interdicţie din cauza alienaţiei sau debilităţii 

mintale, nu pot încheia contract de muncă, deoarece acestea nu dispun de capacitate de exerciţiu şi astfel le 

lipseşte discernământul. 

În România, capacitatea juridică a cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a încheia contracte de muncă 

este supusă unui regim de egalitate cu cetăţenii români. În deplin acord cu actele normative care 

reglementează, șederea și munca cetățenilor străini pe teritoriul României [28], art. 1 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr. 52/2011, zilier poate fi persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și 

care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un împuternicit al 

acestuia, contra unei remunerații, iar în alin. (2) al aceluiași articol se precizează că pot desfășura activități 

necalificate cu caracter ocazional și cetățenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, după caz, 

reședința în România, în condițiile legislației române. 

 1.2. Capacitatea juridică a angajatorului/ beneficiarului. Angajatorul/ beneficiarul de lucrări sau 

împutenicitul acestuia pentru a putea fi parte într-un contact individual de muncă, Convenție..., indiferent de 

forma şi specificul său, trebuie să dispună de capacitate juridică. 

Problema capacităţii juridice a angajatorului diferă în funcţie după cum angajatorul este persoană 

juridică sau persoană fizică. 

1.2.a. Capacitatea juridică a angajatorului/beneficiarului de lucrări persoană juridică. Persoana 

juridică poate încheia contracte individuale de muncă, în calitate de angajator din momentul dobândirii 

personalităţii juridice [art. 14 alin. (2) C.mun.]. 

Persoana juridică, la fel ca şi persoana fizică, dispune de o capacitate de folosinţă şi una de exerciţiu. 

În ceea ce priveşte capacitatea de folosinţă a persoanei juridice[29] aceasta poate avea orice drepturi şi 

obligaţii civile, afară de acelea care prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparţine decât persoanei fizice [art. 

206 alin. (1) C.civ.], iar persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi şi obligaţii civile care 
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sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut [art. 206 alin. (2) 

C.civ.] 

Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice [30] se referă la aptitudinea acesteia de a dobândi şi 

exercita drepturi şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţii, prin încheierea de acte juridice de către organele sale de 

conducere. 

Potrivit art.1 alin. (3) din Legea nr. 52/2011, nu pot avea calitatea de beneficiari sau împuterniciți ai 

acestora instituțiile publice (per a contrariro intreprinderile private pot avea acestă calitate) cu excepția: 

- serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale și a grădinilor botanice din 

subordinea universităților, pentru activități precum; creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a 

altor animale; activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, 

cu excepția facilității de locuit particulare [art. 13 alin. (1) lit. g) și i)] [31]; 

- Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești» și institutelor, centrelor și 

stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa, a Institutului de Stat pentru Testarea și 

Înregistrarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a 

oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene, a institutelor naționale, stațiunilor 

didactico-experimentale ale universităților aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale și liceelor 

de profil aflate în subordinea Ministerului Educației Naționale, pentru domeniile: agricultură, vânătoare și 

servicii anexe; silvicultură, cu excepția exploatări forestiere; pescuit și acvacultură;activități de organizare a 

expozițiilor, târgurilor și congreselor; creșterea materialului săditor; creșterea plantelor ornamentale, inclusiv 

gazon pentru transplantare, operațiuni de îngrijire/curățare a pomilor, activități ale pepinierelor, cu excepția 

celor pentru arbori de pădure; creșterea și reproducția animalelor semidomesticite și a altor animale, [art.13 

alin. (1) lit. a)-d), e2) și g)] [32].  

- unităților din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului pentru: hoteluri și alte facilități de 

cazare; facilități de cazare similare ; facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; tabere de 

copii, organizate de Ministerul Tineretului și Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea 

acestuia;facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, cabane;activități ale cluburilor 

sportive; activități ale bazelor sportive [domenii prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. m)-p)] [33].  

- instituțiilor publice autorizate să efectueze cercetări arheologice, conform normelor existente în 

domeniu, respectiv universități, institute de cercetare, instituții cu profil muzeal, pentru activități de 

cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste (săpături arheologice) [art. 13 alin. (1) lit. e1)] [34]. 

De asemenea, munca necalificată cu caracter ocazional se mai poate presta și în alte domenii 

prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională, (CAEN), actualizată cum ar fi: publicitate; 

activități de interpretare artistică - spectacole; activități-suport pentru interpretarea artistică - spectacole; 

activități de gestionare a sălilor de spectacole; și tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului și 

Sportului, direct sau prin unitățile din subordinea sa; activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 

restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor.  

Legea mai prevede, în mod expres, că activitățile de manipulare mărfuri și activitățile de curățenie și 

întreținere se prestează numai în domeniile de activitate menționate mai sus.  

 1.2.b.Capacitatea juridică a angajatorului/ beneficiarului persoană fizică. Potrivit art. 2 lit. f) C. 

mun., prevederile acestuia se aplică şi angajatorilor persoane fizice. Pentru ca acestea să poată încheia contract 

individual de muncă, în calitate de angajator, se impune condiţia de a avea capacitatea deplină de exerciţiu 

[35]. Astfel, persoana fizică poate avea capacitate deplină de exerciţiu de la vârsta la care devine majoră şi 

anume de la vârsta de 18 ani [36]. 

Așa după cum am precizat anterior, pot fi beneficiari ai unor activități desfășurate de zilieri și 

persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială [art. 1 alin, (1) lit b) din Legea 

nr. 52/2011]  

 Potrivit art. 17 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile familiale [37], persoana fizică 

autorizată [38] pot angaja în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă. 

De asemenea, potrivit art. 24 din O.U.G. nr. 44/2008, întreprinderea individuală [cea organizată de un 

întreprinzător persoană fizică - art. 2 lit. g)] poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă. 

2. Consimţământul părţilor. Convenția... ca și Contractul individual de muncă, fiind acte juridice 

bilaterale şi consensuale, se încheie prin consimţământul părţilor. Această cerinţă rezultă şi din prevederile art. 

16 alin. (1) C.muncii, potrivit căruia „contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului 

părţilor…” cât și din prevederile art. 3 din Legea nr. 52/2011 potrivit cărora raportul de muncă dintre zilier și 

beneficiar sau un împuternicit al acestuia se stabilește prin acordul de voință al părților.  
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După cum se cunoaște, consimţământul presupune acea condiţie esenţială, de fond şi generală, a 

actului juridic civil, care constă în hotărârea de a încheia un act juridic civil, manifestată în exterior [39]. 

 Consimţământul, pentru a fi valabil, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie serios, să fie 

exteriorizat; să fie liber, adică să nu fie afectat de vreun viciu de consimţământ, respectiv, eroare, dol violență 

sau leziune; să fie exprimat în cunoştinţă de cauză, respectiv părţile să aibă discernământul necesar pentru a 

putea încheia valabil un contract individual de muncă sau un raport de muncă specific zilierilor (art. 1204 

C.civ.) 

În cazul contractului individual de muncă, manifestarea de voinţă trebuie să se facă în formă scrisă, 

acesta devenind obligatorie în urma modificării art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. În cazul 

Convenției privind activitățile desdfășurate de zilieri acestă cerință lipsește, în sensul celor precizate în art.3 

din Legea nr. 52/2011, cum că raportul de muncă dintre zilier și beneficiar sau un împuternicit al acestuia se 

stabilește prin acordul de voință al părților fără încheierea, în formă scrisă, a unui contract individual de 

muncă. Este o cerință care deosebește cele două acte juridice analizate până acum 

3. Obiectul reprezintă o condiţie obligatorie atât pentru încheierea contractului individual de muncă 

[40] cât și la încheierea Convenției privind activitatea desfășurată de zilieri. Acesta reprezintă operaţiunea 

juridică, precum vânzarea, locaţiunea, împrumutul şi altele asemenea, convenită de părţi, astfel cum aceasta 

reiese din ansamblul drepturilor şi obligaţiilor contractuale (art. 1225 C.civ.)  

Obiectul contractului trebuie sa fie determinat şi licit, sub sancţiunea nulităţii absolute. El este ilicit 

atunci când este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri. 

Având caracterele unui contract sinalagmatic, contractul individual de muncă are ca obiect prestaţiile 

reciproce ale părţilor: prestarea muncii de către salariat şi salarizarea acestuia de către angajator. 

Prestarea muncii reprezintă obligaţia fundamentală atât a salariatului cât și a zilierului şi trebuie să se 

efectueze în condiţii licite, fără a afecta morala sau ordinea publică, altfel, conform art. 15 C. muncii, 

contractul de muncă dar și Convenția... vor  fi lovite de nulitate absolută şi nu va produce nici un efect. 

Diferența dintre cele două forme de prestare a muncii este dată de fatpul că raportuirle de muncă 

izvorâte din contractul individual de muncă sunt multiple și varaite pe când raporturile de muncă ale zilierilor 

se pot desfășura numai ca muncă necalificată sezonieră, ocazională în domeniile expres precizate de Legea nr. 

52/2011, menționate anterior. 

Salariatul/zilierul îşi vind forţa lor de muncă angajatorului/beneficiarului şi nu o închiriază, iar preţul 

vânzării îl reprezintă tocmai salariul/remunerația plătit/ă de beneficiar/ angajator [41]. 

Salarizarea muncii de către angajator reprezintă plata în bani în schimbul muncii prestate în temeiul 

contractului individual de muncă, iar remunerația zilierului de către beneficiar reprezintă plata în bani [în 

anumite cazuri, parțial și în natură, cum este situația prevăzut în art. 1310 alin. (2) din Legea nr. 52/2011] a 

muncii acestuia. Contractul individual de muncă ca și Convenția.. sunt acte juridice cu titlu oneros şi fiecare 

parte urmăreşte o contraprestaţie în schimbul obligaţiei pe care şi-o asumă. Obiectul contractului individual de 

muncă precum și obiectul Convenției... se determină şi se realizează printr-un ansamblu de elemente, de 

drepturi şi obligaţii, care formează conţinutul lor, al raportulor juridice pe care acestea le generează [42]. 

Drepturile și obligațiile salariaților ca și drepturile și obligațiile angajtorilor rezultă, în principal, din 

conținutul art. 39-40 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, iar drepturile și obligațile zilierilor ca și 

drepturile și obligațiile beneficiarilor de lucrări rezultă, în principal, din prevederile art. 5-12 din Legea nr. 

52/2011. După cum se poate observa ambele categorii de drepturi și obligații ale părților celor două tipuri de 

acte juridice își au izvorul, în principal, în lege.   

O analiză comparată a celor două acte normative, evidențiază faptul că unele drepturi și obligații ale 

părților din cele două categorii de contracte sunt aproximatv identice. Astfel, salariații, dar și zilerii au dreptul 

la salarizare/remunerație pentru munca depusă; dreptul la repaus zilnic și săptămânal, dreptul la securitate și 

sănătate în muncă; dreptul la informare [art. 39 alin. (1) din Codul muncii coroborat cu art. 5-12 din Legea nr. 

52/2011]. Pe de altă parte, salariații și zilierii au obligația de a realiza norma de muncă, obligația de a respecta 

măsurile de securitate și sănătate a muncii etc. [art. 39 alin. (2) C.mun., coroborat cu art. 12 din Legea nr. 

52/2011]  

În aceeași ordine de idei vom constata că și în ceea ce privește o serie de drepturi și obligații ale 

angajatorilor/beneficiarilor acestea sunt relativ identice. Astfel, atât angajtorii cât și beneficiarii au dreptul să 

stabilească activitățile pe care urmează să le desfășoare zilierul/salariatul, să stabilească atribuțiile 

corespunzătoare feicărui salariat, locul executării activității și durata acesteia; să exercite controlul asupra 

modului de îndeplinire a lucrărilor/sarcinilor de serviciu [art. 40 alin. (1) lit. b)-d) din C. mun., coroborat cu 

art. 5 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 52/2011] 

În ceea ce privește obligațiile angajatorilor/ beneficiarilor constatăm că acestea se asemănă în ceea ce 

privește oligația de informare a salriaților/zilierilor cu privire la condițiile de muncă și asupra elementelor 
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care privesc desfășurarea relațiilor de muncă, respectiv cu privire la la activitatea pe care urmează să o 

presteze, precum și cu privire la drepturile și obligațiile lor; să acorde salariaților toate drepturile ce decurg 

din lege; să asigure permanent măsurile de sănătate și securitate în muncă a salariților/zilierilor să plătească 

toate contribuțiile și impozitele aflte în sarcina lor precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele 

datorate de salariați/zilieri conform prevederilor legale; să înființeze registrul general de evidență a 

salariaților, respecriv registrul electronic de evidență a zilierilor și să opereze înregistrările prevăzute de lege, 

să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților/zilierilor [art. 40 alin. (2) lit. a)-c). lit. 

f) lit. g) din C. mun., coroborat cu art. 5 alin. (2) lit. a)-e); alin. (3) lit. a)-g) și art. 9-10 din Legea nr. 

52/2011]     

 4. Cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie un contract (art. 1235 C.civ). Cauza 

contractului individual de muncă ca și cea privind Convenția..., reprezintă scopul urmărit de fiecare din părţi 

prin încheierea contractului, respectiv: pentru salariat/zilier, obţinerea resurselor financiare necesare traiului, 

iar pentru angajator/beneficiar, obţinerea unui profit. 

Referitor la caracteristicile cauzei evidențiem fatul că ea trebuie să existe, să fie licită şi morală. Este 

ilicită când este contrară legii şi ordinii publice, când contractul este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei 

norme legale imperative, şi este imorală când este contrară bunelor moravuri (art. 1236 C.civ. coroborat cu art. 

1237 C.civ.). 

 Încheierea unui contract de muncă în scopul (cauză a contractului respectiv) prestării unei munci sau 

a unei activităţi ilicite sau imorale, este interzisă și se sancționează cu nulitatera absolută (art. 15 C.muncii) . 

 

Concluzii 

 

Analiza comparată a prevederilor legale privind reglemetarea Convenției privind activitatea 

desfășurată de zilieri (Legea nr. 52/2011) cu prevederile Legii nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, a scos în 

evidență faptul că în situația Convenției nescrise care stabilește raporturile de muncă dintre zilieri și beneficiari 

ne aflăm, de fapt, în prezența unui contract de muncă cu durată determinată cu caracter special, cu titlu 

particular. 

Multitudinea de asemănări ale Convenției privind desfășurarea raporturilor de muncă ale zilierilor cu 

Contractul individual de muncă, atât în ceea ce privește elementele specifice (prestarea muncii, plata salariului, 

subordonarea, elementul temporal) trăsăturile caracteristice (act juridic bilateral, consensual, comutativ etc.) 

sau condițiile generale pentru încheierea și validitatea contractului individual de muncă (capacitatea, 

consimțămîntul, obiectul și cuaza) așa cum le-am prezentat pe larg anterior, ne duc la concluzia că acestă 

Convenție... are natura juridică a uni contract de muncă cu durată determinată, de un tip particular, special cu 

caracter derogator de la legislația muncii.  

Lipsa obligației formei scrise a unei asemenea Convenții.. este suplinită în opinia mea, măcar parțial, 

de obligativitatea înscrerii zilierului și a activităților zilnice a acestuia, precum și semnarea pentru primirea 

remunerației, acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca 

zilieri în Registrul electronic de evidență a zilierilor.  

Acest Registru de evidență a zilierilor cuprinde practic principalele elemnte ale Convenției nescrise 

dintre zilier și beneficiar și poate fi considerat că are valaorea unui contract individul de muncă cu durată 

determinată de un tip particular.   

De asemenea, prin efectul legii s-a conferit zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, 

[art. 9 alin. (1) din Legea nr. 52/2011]. 

Toate acestea probleme specifice privind natura juridică a acestei instituții de dreptul muncii (și cu 

certitudine că mai sunt și altele) pe care le-am analizat anterior se pot constitui în argumente convingătoare 

în suținerea opiniei conform căreia Convenția nescrisă care stă la baza raporturilor de muncă ala zilierilor 

este o formă atipică a contractului individual de muncă pe perioadă determinată. 

 De altfel, așa cum am evidențiat pe parcursul acestui material, Convenția... se apropie foarte mult de 

regimul juridic al contractului individual de muncă decât de caracteristicile unui contract de prestări servicii, 

cum am fi tentați să credem. 

Apreciez că și această Convenție, ca și alte noi tipuri contracte de muncă apărute în legislația naoastră 

(de exemplu telemunca), sunt expresia flexibilizării raporturilor de muncă, pe de o parte, dar și preocuparea 

cuprinderii în sfera largă a raporturilor de muncă și a unor noi forme specifice, așa cum este cea privind munca 

zilierilor, necalificată, ocazională. 

Acest tip de Convenție are menirea de a completa reglementările privind munca ocazională, 

necalificată, dar care poate fi evidențiată și fiscalizată, asigurând o ocupare mai largă a forței de muncă în unele 

domenii cum sunt cele în care se poate desfășura această formă de muncă descrise pe larg în Legea nr. 52/2011. 
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De lege ferenda propun ca raporturile de muncă statornicite între zilieri și beneficiarii de lucrări să fie 

reglementate generic în Codul muncii ca o formă particulară a contractului de muncă pe perioadă 

determinată și în detaliu print-o lege specială așa cum este reglementată în prezent telemunca și chiar Legea 

nr. 52/2011. Apreciez că acesta ar conduce și la transpunerea în practică a Directivei nr. 2014/36/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și de ședere a 

resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri [43], care 

definește în art. 3 alin. (1) lit. b) lucrătorul sezonier ca fiind „un resortisant al unei țări terțe care își menține 

reședința principală într-un stat terț și locuiește legal și temporar pe teritoriul unui stat membru, pentru a 

desfășura o activitate care se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor, în temeiul unuia sau mai 

multor contracte de muncă încheiate pe o perioadă determinată direct între resortisantul țării terțe și un 

angajator” (s.m.). 

De asemenea, propun ca prin efectul legii speciale, zilierilor/sezonierilor/muncitorilor ocazionali să li 

se confere și statutul de asigurat în sistemul de asigurări de sănatate și de șomaj, așa cum li s-a stabilit un 

astfel de statutut în sistemul public de pensii prin efectul Legii nr. 52/2011, consolidându-li-se astfel poziția de 

parte într-un raport de muncă pe durată determinată, de tip particular.    

În final, mai propun ca și litigiile, nesoluționate amiabil, dintre beneficiari și zilieri/sezonieri/muncitori 

ocazionali, să fie date în competența tribunalelor, așa cum rezultă din prevederile art. 269 și urm., din C. mun., 

și nu a judecătoriilor (art. 16 din Legea nr. 52/2011), tocmai pentru că prin acest act normativ se reglementează 

modul în care zilierii pot desfășura activități necalificate, ocazionale sub forma raporturilor de muncă și nu 

sub forma unor raporturi juridice de prestări servicii, reglementate prin norme de drept civil. 
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