
Str. dr. Gh. Iacomi, nr.8, Piatra Neam , Neam
Tel.: +4 0233 21 96 08; fax: +4 0233 21 55 89
itmneamt@itmneamt.ro
www.itmneamt.ro	

INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Informare derulare Ac iunea nr. 13 din Programul Propriu de Ac iuni al ITM Neam  pentru anul 2023 -

„Ac iune de verificare i control a respect rii prevederilor SSM în domeniile: hoteluri i alte facilit i

de cazare (Cod CAEN 55) i restaurante i alte activit i de servicii de alimentatie (Cod CAEN 56)”.

I.       MOTIVAREA CAMPANIEI

Activitatea agen ilor economici în domeniul turismului i al serviciilor de alimenta ie public  acoper  la
nivel na ional o gam  larg  de activit i diferite incluzând hotelurile, restaurantele, serviciile fast-food,
cantinele, cafenelele, cofet riile etc.
Un num r important de angaja i din ara noastr  î i desf oar  activitatea în acest domeniu.
Activitatea desf urat  de lucr torii angrena i în acest domeniu economic este influen at i de urm torii
factori:
- caracterul sezonier de munc  - în acest sector sunt angaja i mul i lucr tori sezonieri, care nu au timp

 se adapteze la aceast  activitate;
- sunt angaja i mul i lucr tori tineri care nu sunt obi nui i cu lucrul i nu i-au dezvoltat înc  abilit ile

necesare;
- instabilitatea angajamentului for ei de munc  slab calificat ;
- rulajul for ei de munc ;
- suplinirea lipsei de personal prin angajarea lucr torilor de alt  na ionalitate.
Situa ia accidentelor de munc i a bolilor profesionale corespunz toare domeniilor CAEN 55 i 56 este
urm toarea:

An CAEN Diviziune Nr.
salaria i

Accidente de munc Boli
profesionale

total mortal itm
2018 55 Hoteluri i alte facilit i de

cazare

82486 43 0 43

2019 55 Hoteluri i alte
facilit i de cazare

90175 34 0 34

2020 55 Hoteluri si alte facilitati de
cazare

86963 13 0 13

2021 55 Hoteluri i alte facilitati de
cazare

90225 30 1 29 1

2022
Sem I

55 Hoteluri i alte facilitati
de cazare

95740 6 0 6

An CAEN Descriere div economic Nr.
salaria i

Aceidente de munc Boli
profesionale

total mortal itm

2018 56 Restaurante i alte activitati
de servicii de alimentatie

135529 130 3 127
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2019 56 Restaurante i alte activitati
de servicii de alimentatie

142978 120 1 119

2020 56 Restaurante i alte activitati
de servicii de alimentatie

139822 98 0 98

2021 56 Restaurante i alte activitati
de servicii de alimentatie

144386 137 0 137 2

2022
Sem I

56 Restaurante i alte activitati
de servicii de alimentatie

150306 48 1 47

Securitatea i s tatea în munc  a lucr torilor care desf oar  activit i în domeniul hotelier i al
serviciilor de alimenta ie public  trebuie s  fie permanent în aten ia angajatorilor, deoarece ace ti
lucr tori sunt expu i la o serie întreag  de riscuri de accidentare la locul de munc .

Datorit  caracterului sezonier al acestor activit i, angajatorii din domeniul turismului, alimenta iei
publice i comer ului, au tendin a de a minimaliza riscurile existente, privind securitatea i s tatea la
locul de munc , fapt constatat i în campaniile desf urate anterior pe Litoralul M rii Negre.

Scopul campaniei este de cre tere a gradului de con tientizare, atât a angaja ilor cât i a angajatorilor în
ceea ce prive te necesitatea aplic rii i respect rii la locul de munc  a legisla iei specifice în domeniul
securit ii i s ii în munc .

Securitatea, s tatea în munc  a lucr torilor care desf oar  activit i în domeniul hotelier i al
serviciilor de alimenta ie public  în care intr  restaurantele, fast-food -urile, cantinele, cafenelele,
bistrourile, cluburile i discotecile trebuie s  fie permanent în aten ia angajatorilor deoarece ace tia sunt
expu i la o serie întreag  de riscuri de accidentare la locul de munc , dup  cum urmeaz :

- Arsuri termice, t ieturi, în ep turi;
- Riscuri electrice;
- deri la acela i nivel prin alunecare sau împiedicare;
- Durata excesiv  a timpului de lucru i orare atipice; acest sector este caracterizat prin programe de

lucru prelungite, neregulate i atipice;
-    Munca fizic  dificil , caracterizat  prin pozi ii statice i în picioare prelungite;
-    Volumul de munc  ridicat i munca sub presiune;
-    Activit i repetitive;
-  Medii de munc  în care exist  temperaturi înalte sau sc zute, combina ie între temperaturi ridicate i
curen i de aer, alternarea între caldur i umiditate, pe de o parte, i frig, ca în cazul înc perilor de
depozitare a alimentelor, pe de alt  parte;
-    Expunere la niveluri ridicate de zgomot;
-    Echipamente de munc  incorect utilizate;
-   Contactul continuu cu clien ii, care poate constitui o surs  de stres sau, mai r u, de har uire sau
chiar de violen ;
-    Manipulare manual  a maselor, etc.
Num rul angaja ilor în aceste domenii de activitate a crescut an de an, dup  cum se observ i din
urm toarele date:

An Cod
CAEN

Descriere div ec Nr. salariati Ponderea

salariatilor din

domeniu
2018 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 135529 2,54%

2019 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 142978 2,64%
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2020 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 139822 2,6%
2021 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 144386 2,64%

  2022 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 150306 2,7%

Cele mai
frecvente
deficien e
constatate
de c tre
inspectorii
de munc  în
ac iunile

anterioare de control au fost:
• Improviza ii la instala iile electrice;
• Lipsa instruc iunilor de exploatare i protec ie pentru echipamentele de munc ;
• Lipsa fi elor de aptitudini, neefectuarea controalelor medicale la angajare sau la schimbarea locului de
munc ;
• Neacordarea echipamentului individual de protec ie lucr torilor;
• Nepurtarea echipamentului individual de protec ie de c tre lucr tori;
• Instruirea  necorespunz toare/incomplet  a  lucr torilor în domeniul securit ii i s ii în munc ;
• Instruirea necorespunz toare a persoanelor stabilite prin decizia angajatorului s acorde primul ajutor;
• Semnalizarea de securitate necorespunz toare;
• Neprelucrarea fi elor de date de securitate pentru agen ii chimici utiliza i;
• Truse sanitare incomplete;
• Inexisten a documentelor necesare controlului.

Prezenta  campanie  î i  propune  s  elimine  sau  s  diminueze  riscurile  i  s  accentueze  pe  cât  posibil
modul în care riscurile specifice sunt comb tute la surs .

De asemenea, se va urm ri i modul în care au fost îndeplinite m surile dispuse cu ocazia controalelor
anterioare, acolo unde este cazul.

II. OBIECTIVELE CAMPANIEI
 In domeniul securit ii i s ii în munc :
Generale:
• Cre terea gradului de con tientizare a angajatorilor i a angaja ilor în ceea ce prive te necesitatea
respect rii prevederilor legale în domeniul securit ii i s ii în munc ;
• Realizarea de controale la unit ile din jude ;

• Verificarea îndeplinirii m surilor dispuse în controalele anteriore.

Specifice:
• identificarea pericolelor i evaluarea (combaterea) riscurilor prezente în mediul de munc ;
• identificarea echipamentelor de munc , în special cele sub inciden a ISCIR - lifturi, centrale de
producere a apei calde, precum i alte echipamente care pot prezenta în exploatare riscuri pentru lucr tori
(arsur  termic , explozii, incendiu, etc), cum ar fi: hote, aragaze, butelii;
• verificarea modului de instruire a lucr torilor i de însu ire a instruc iunilor predate;
• dispunerea de m suri ferme pentru înl turarea neconformit ilor.

An Cod
CAEN

Descriere div ec Nr. salariati Ponderea

salariatilor

din
2018 55 Hoteluri i alte facilitati de cazare 82486 1 ,55%
2019 55 Hoteluri i alte facilitati de cazare 90175 1,66%

2020 55 Hoteluri i alte facilitati de cazare 86963 1,62%
2021 55 Hoteluri i alte facilitati de cazare 90225 1,65%

55 Hoteluri i alte facilitati de cazare 95740 1,72
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III. DURATA CAMPANIEI

Ac iunea se va desf ura în trim. I- III în toate jude ele rii.
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