
Instrumente 
practice și 
orientări privind 
substanțele 
periculoase la 
locul de muncă

Locuri de muncă sănătoase prin 
managementul substanțelor periculoase
În perioada 2018-2019, Agenția Europeană pentru Securitate 
și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) desfășoară o campanie 
europeană pentru promovarea prevenirii riscurilor provocate 
de substanțele periculoase la locul de muncă. Aceasta vizează 
reducerea prezenței substanțelor periculoase și a expunerii 
la acestea la locul  de muncă prin sensibilizarea cu privire la 
riscuri și la metodele eficiente de prevenire a acestora.

Puncte esențiale
• Pentru a ajuta întreprinderile să reducă expunerea 

lucrătorilor și, prin urmare, riscurile, este esențial să se 
furnizeze instrumente și orientări pentru prevenirea 
riscurilor asociate substanțelor periculoase.

• Veți găsi sute de descrieri și linkuri către resurse pe teme 
legate de instruire, evaluarea riscurilor, legislație și categorii 
specifice de lucrători, printre care femeile și lucrătorii 
migranți, în baza de date a EU-OSHA intitulată „Instrumente 
practice și orientări privind substanțele periculoase” 
(https://osha.europa.eu/ro/themes/dangerous-substances/
practical-tools-dangerous-substances).

• Folosiți-vă de instrumentele și orientările din baza 
de date. Veți economisi mult timp utilizând resursele 
pregătite minuțios de alte persoane. Puteți astfel să 
învățați ceva nou și chiar să vă gândiți la variante mai 
bune de reducere și gestionare a riscurilor asociate 
substanțelor periculoase!

Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.
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Locuri de muncă 
sănătoase prin 
MANAGEMENTUL 
SUBSTANȚELOR 
PERICULOASE



Instrumente practice și orientări
Furnizarea de instrumente sau oferirea de orientări și asistență pe 
tema substanțelor periculoase de la locul de muncă presupune 
acoperirea unei game foarte largi de sarcini și riscuri posibile. În 
consecință, există numeroase instrumente și resurse disponibile. 
Instrumentele și orientările sunt puse la dispoziție de parteneri 
sociali naționali și internaționali, de organizații profesionale, de 
administrații publice, autorități și agenții.

Ele se referă la diferite substanțe și grupe de substanțe, la diferite 
sectoare și profesii, la diferite categorii de lucrători și la sarcini 
diverse. Materialele variază de la cele elementare – care au ca scop 
sensibilizarea și promovarea unor măsuri practice simple – până la 
cele care necesită un volum mare de cunoștințe de specialitate.

Baza de resurse a EU-OSHA
Baza de date a EU-OSHA intitulată „Instrumente practice și 
orientări privind substanțele periculoase” conține descrieri și 
linkuri către peste 700 de instrumente și resurse care vă pot ajuta 
să gestionați substanțele periculoase.

Consultați-o la adresa: https://osha.europa.eu/ro/themes/
dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances.

Puteți găsi repede și ușor informațiile de care aveți nevoie 
folosind o serie de filtre, cum ar fi:

Țară / Limbă / Sector/Industrie / Sarcini de lucru / Efecte 
pentru sănătate / Grupuri de lucrători / Grupuri-țintă / Tip 
/ Domenii prioritare / (Awareness raising, Managing risks, 
Carcinogens, Specific groups, Facts and figures, Substitution)

Furnizorii de instrumente și de resurse adoptă adesea o tactică 
mixtă pentru a aborda următoarele aspecte: conștientizarea 
problemei, contextul științific și juridic, gestionarea riscurilor, 
soluții practice bune, orientări specializate pentru anumite 
substanțe sau grupe de substanțe și asistență pentru diferitele 
tipuri de soluții care pot fi aplicate la sursă.

Există, de asemenea, o tendință tot mai pronunțată de a prezenta 
informațiile vizual, în moduri care captează atenția mai ușor. 
Printre acestea se numără postere, infografice și scurte broșuri fără 
text, videoclipuri și filme de animație, cum sunt filmele cu Napo. 
Multe dintre ele pot fi descărcate gratuit de pe internet.
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of workers in agriculture,
livestock farming,
horticulture and forestry

Protecting

Social
Europe
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Case study
A six-year-old grandson was visiting his grand-
parents during the summer holidays. He always
loved going to the field with his granddad who
would leave him to wander around the farm, sit
on the tractor, gather potatoes or play with his
grandma’s chickens and rabbits. Out of sight of
his grandparents as he was playing by the pond,
he slipped, fell in the pond, and drowned. The pond
was not fenced.

What should the farmer have done?
The farmer should have carried out a simple risk assessment of his site to determine:

What could go wrong?
• drowning in the pond;
• entanglement in moving parts of machinery;
• accident involving tractor or other vehicles or equipment;
• consumption of inedible/harmful substances;
• falls from height while climbing.

What is the likelihood of any of these happening?
high, taking into account:
• the child’s curiosity;
• his unfamiliarity with the site;
• lack of supervision.

What are the possible consequences (severity)?
• injury, death.

What control measures should the farmer have taken to reduce the risks?
He should have:
• fenced the pond and other hazardous areas;
• spoken to the child about farm hazards and set out some simple rules;
• not left the child unattended on the farm.
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Case study
The owner of this cattle farm was trying to lift a bale
of hay with his forklift. The round bales had been
stacked too high and they were unstable: when
the bales became dislodged, they rolled down and
crushed the driver as there were no falling objects
protection measures (FOPS) on the forklift cab. The
man was hospitalised for three months and still
suffers from serious spine problems. Because he
can no longer work his farm on his own, he now
has to rely on paid labour.

What should the farmer have done?
When first stacking the bales of hay, he should have carried out a simple risk assessment to determine:

What could go wrong?
• round bales becoming unstable;
• round bales difficult to access and remove safely;
• round bales rolling/falling;
• round bales damaging machinery and crushing someone.

What is the likelihood of this happening?
high, taking into account:
• the shape, size and weight of the round bales of hay;
• when round bales are stacked too high, removing one of them affects the balance of the whole stack;
• the lack of falling objects protection (FOPS) fittings on the forklift.

What are the possible consequences (severity)?
• damage to machinery, serious injury, death.

What control measures should he have taken to reduce the risks?
He should have:
• stacked the round bales lower and in a stable configuration;
• arranged the round bales more securely and monitored their stability;
• fitted the forklift with falling objects protection (FOPS).
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CHAPTER 14:

Machinery and
equipment
machinery is used in almost every type of agricultural operation. Whatever
your type of business or its degree of automation, you inevitably rely on machin-
ery to a certain extent. The machinery may be in the form of a vehicle with a
cab where the operator sits and operates the controls while driving (e.g. tractor,
harvester, forklift) or it may be stationary machinery operated by the power
take-off (PTO) of a tractor, or powered by electricity, water or by hand.

14.1 Machinery-related hazards

While machinery primarily makes our lives easier it can also be responsible for a number of health and safety
problems.

Operating machinery may expose the user to various hazards, associated withmovement or mechanical
actions such as cutting or bending, typically:

• revolving shafts, wheels or discs;
• revolving augers, worms or spirals in casings;
• revolving drums, spiked cylinders or beaters;
• in-running nips points;
• reciprocating, oscillating or sliding motions.

An easy way to consider machinery hazards is to ask yourself five basic questions in relation to any
machine and consider the possible severity of injury.

This chapter
deals with:
• Machinery-related

hazards
• Purchasing machinery
• Starting to use the

machinery
• Safe use of machinery
• Children and machinery
• Accessories
• Maintenance and

repairs
• Decommissioning

machinery/equipment
• Tools and workshops
• A case study

1. traps: Can I suffer an injury from trapping a
limb or being crushed in any closing motion or
passing movement (e.g. silage shears, crushed
by slow rolling vehicle)?

2. Impact: Can I suffer an injury due to the speed
of movement (e.g. struck by moving vehicles,
post-drivers)?

Acest videoclip premiat a fost creat în contextul unei campanii de 
prevenire a alergiilor în rândul tinerilor brutari. Eroul filmului este 
Antoine, un tânăr brutar care descoperă riscurile profesionale ale 
meseriei sale, cum ar fi alergiile respiratorii produse de praful de 
făină. Videoclipul își propune să încurajeze brutarii, în special pe 
cei tineri, să adopte măsuri corespunzătoare la locul de muncă 
pentru a-și proteja sănătatea, cum ar fi irigarea nazală.

https://osha.europa.eu/ro/node/13085

Exemple din baza de date

Curățenia este o sarcină cu risc scăzut, nu-i așa? Mai gândiți-vă. 
Măturarea uscată a prafului de ciment și a altor tipuri de moloz 
poate produce un volum mare de praf, care prezintă un risc ridicat 
pentru sănătatea lucrătorilor. Această pagină web explică de 
ce și cum trebuie ținute sub control aceste riscuri prin evitarea 
măturării uscate. Graficele arată mai întâi cantitatea mare de 
silice produsă prin adunarea prafului de ciment cu o mătură 
uscată, apoi scăderea drastică a cantității de praf la folosirea unui 
aspirator pentru îndepărtarea lui. Un alt avantaj este acela că 
praful nu se reașază ulterior.

https://osha.europa.eu/ro/node/12180

Acest ghid cu caracter neobligatoriu oferă informații și exemple 
de bune practici legate de punerea în aplicare a directivelor 
privind sănătatea și securitatea, împreună cu explicații utile și 
exemple practice privind pericolele și riscurile întâmpinate în 
activitatea agricolă, horticolă și silvicolă. Ghidul conține o serie 
de exemple de bune practici culese din alte ghiduri existente 
sau concepute special pentru acest document. Este disponibil în 
23 de limbi ale UE.

https://osha.europa.eu/ro/node/12744

Scurt videoclip: Astmul brutarului Antoine

Ghidul UE „Protecția sănătății și a securității lucrătorilor în agricultură, creșterea animalelor, horticultură și silvicultură”

Ghidul și videoclipurile pe tema: Praful din construcții: Măturarea uscată
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Arbejdsbeklædning
Kemi og biologi.

Anvendelse til 
beskyttelse mod

Typer, beskyttelses- 
klasser, mærkning, krav
og betydning

Hvor/til hvad anvendes 
værnemidlet?

Tilpasning af
værnemidlet

Begrænsninger
i brugen af værnemidlet

Holdbarhed,
levetid og opbevaring
 
Tilbehør og
kombinationsmuligheder

Anbefalinger

Arbejdsbeklædning skal beskytte mod hudkontakt med vaske- og rensemidler indeholdende stoffer og materialer, der kan være ætsende, irriterende for 
huden og/eller allergifremkaldende. Ved kontakt med snavsetøj forurenet med sekreter/ekskreter skal arbejdsbeklædningen beskytte mod skadelige 
bakterier/virus og mod påvirkning af medicinrester, f.eks. cytostatika. 

Det er vigtigt altid at indordne sig efter de lokale retningslinjer for brug af arbejdsbeklædning, der er gældende på den pågældende virksomhed eller 
institution. Arbejdsbeklædning kan f.eks. være; kittel, bukser, busseronne, forklæder og overtræksforklæder. 
For hjælp til valg af arbejdsbeklædning scan koden.

Arbejdsbeklædningen skal yde beskyttelse under udførelsen af arbejdsopgaver i vaskeriet, hvor der er risiko for kontakt med kemiske stoffer og mate-
rialer i form af støv, stænk, sprøjt og dråber samt potentielt smittefarligt snavsetøj, der kan være forurenet med sekreter/ekskreter i form af blod, urin, 
opkast og ekskrementer samt medicinrester som cytostatika. Beskyttelsesovertræk/forklæde skal benyttes i indsorteringen. Omvendt skal beskyt-
telsesovertræk/forklæde tages af, når indsorteringen forlades.

Arbejdsbeklædningen skal have den rette størrelse, god pasform og være komfortabel. Det sikrer den bedste bevægelsesfrihed.

Som udgangspunkt skal arbejdsbeklædningen skiftes hver dag.  Arbejdsbeklædningen skal være hel, ren og tør og skiftes, hvis der sker gennemvædning 
fra det snavsede tøj. For sygehusvaskerier gælder, at beskyttelsesovertræk skal udskiftes dagligt.
Er arbejdsbeklædningen revet i stykker eller tyndslidt, ydes ikke optimal beskyttelse og beklædningsdelen bør kasseres. 

Følg leverandørens anvisninger for vedligehold, opbevaring, holdbarhed og levetid.  

Ingen supplerende informationer.

Hygiejniske forskrifter, der understreger vaskeriets ønsker om at beskytte personale og arbejdsbeklædning, skal forefindes på et for personalet synligt 
og velkendt sted og gerne i lokalet. 

HJELM ÅNDEDRÆTS
VÆRN

HANDSKER ØRE VÆRN ØJENVÆRN FODTØJARBEJDS
DRAGT

Vaskeri

Tilbage til oversigt< Tilbage til vaskeri<

Skan for mere
information.

www.healthy-workplaces.eu/ro
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Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.

Pentru utilizarea sau reproducerea fotografiilor, trebuie să se solicite în mod direct permisiunea deținătorului drepturilor de autor.

Fotografiile utilizate în prezenta publicație ilustrează o serie de activități profesionale.

Ele nu prezintă neapărat exemple de bune practici sau de respectare a cerințelor legislative.

Informații suplimentare

Dacă doriți să transmiteți comentarii cu privire 
la baza de date sau dacă ne puteți recomanda 
un instrument sau un ghid interesant care nu se 
regăsește încă în aceasta, contactați EU-OSHA la 
adresa partners@healthy-workplaces.eu

Informații suplimentare despre substanțele 
periculoase și despre modul de gestionare a 
acestora sunt disponibile pe site-ul campaniei 
„Locuri de muncă sigure și sănătoase” 
https://healthy-workplaces.eu/ro

sau în secțiunea tematică referitoare la substanțele 
periculoase https://osha.europa.eu/ro/themes/
dangerous-substances

#EUhealthyworkplaces

Ghidul ilustrat al echipamentului individual de protecție pentru grădinari, coafori, oameni de serviciu, spălători de rufe, polițiști, lucrători în bucătării

Ghidul „Echipament individual de protecție” este un ghid 
ilustrat care vă ajută să găsiți mănușile și celelalte articole de 
protecție pe care trebuie să le utilizați în activitatea zilnică. 
Acesta este disponibil în limba daneză.

https://osha.europa.eu/ro/node/11168

Acest document de orientare își propune să ofere inspectorilor 
naționali de muncă încrederea de a aborda și reglementa riscurile 
generate de silicea cristalină respirabilă, sporind astfel eficiența 
intervențiilor lor pe șantierele de construcții. Sănătatea lucrătorilor 
din domeniul construcțiilor este la fel de importantă ca siguranța 
lor. Scopul cel mai ambițios al grupului de lucru care a redactat 
acest ghid este de a ajuta inspectorii naționali de muncă să 
combată riscurile la adresa sănătății generate de SCR exact în 
același mod în care combat riscurile la adresa securității (de 
exemplu, lucrul la înălțime) pe șantierele din Europa.

https://osha.europa.eu/ro/node/12711

Ghidul pentru inspectorii naționali de muncă privind abordarea riscurilor rezultate în urma expunerii lucrătorilor la silicea cristalină 
respirabilă (SCR) pe șantierele de construcții
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Sursa: Consiliul pentru mediul de lucru în sectorul serviciilor


