
Principiul STOP,
o ierarhie a măsurilor de prevenire:

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă 
(EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un loc mai 
sigur, mai sănătos și mai productiv pentru muncă. Înființată 
de Uniunea Europeană în  1994 și având sediul în Spania, la 
Bilbao, agenția cercetează, elaborează și difuzează informații 
de încredere, echilibrate și imparțiale privind sănătatea și 
securitatea, colaborând în rețea cu organizații din întreaga 
Europă în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă.

De asemenea, EU-OSHA desfășoară campanii pentru locuri 
de muncă sigure și sănătoase, cu o  durată de doi  ani, 
sprijinite de instituțiile Uniunii Europene și de partenerii sociali 
europeni și coordonate la nivel național de rețeaua de puncte 
focale a  agenției. Campania 2018-2019, Managementul 
substanțelor periculoase, vizează creșterea gradului 
de conștientizare în ceea ce privește riscurile prezentate 
de substanțele periculoase la locul de muncă, precum și 
promovarea unei culturi a prevenirii acestor riscuri.
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Trebuie luate măsuri corespunzătoare în 
vederea prevenirii efectelor nocive cauzate 
de expunerea la substanțe periculoase la 
locul de muncă.
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Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, 
a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.
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Cine poate participa?

Toate persoanele sau organizațiile interesate – atât la nivel european, 
cât și la nivel național, de orice mărime și din orice sector – sunt 
încurajate să participe la Campania Locuri de muncă sănătoase 
prin managementul substanțelor periculoase. Campania poate 
prezenta interes în special pentru:

 • toți angajatorii din sectorul public și din cel privat;
 • manageri, supraveghetori și lucrători, precum și reprezentanții 

SSM;
 • punctele focale EU-OSHA și rețelele lor;
 • partenerii sociali;
 • comitetele de dialog social sectorial;
 • factorii de decizie;
 • instituțiile europene și rețelele lor;
 • organizațiile europene neguvernamentale;
 • specialiștii în SSM și resurse umane și asociațiile acestora;
 • comunitatea de cercetare în domeniul SSM;
 • inspectoratele de muncă și asociațiile acestora;
 • mass-media.

Campania – gestionarea 
substanțelor periculoase la 
locul de muncă
În multe locuri de muncă din Europa, lucrătorii sunt expuși 
la substanțe periculoase ce reprezintă o problemă majoră de 
securitate și sănătate în muncă (SSM). Legislația care vizează 
acest aspect este amplă, la fel ca documentele orientative și de 
sprijin, precum și instrumentele în materie; cu toate acestea, 
conștientizarea și cunoștințele sunt adesea insuficiente și s-ar putea 
lua măsuri de prevenire ușor de aplicat în mult mai multe cazuri.

Luarea de măsuri în vederea eliminării sau a reducerii expunerilor 
la substanțe periculoase contribuie la protejarea lucrătorilor 
împotriva unei întregi game de accidente (cum ar fi focul, explozia 
și sufocarea) și împotriva problemelor de sănătate (inclusiv boli de 
piele, alergii, boli respiratorii, malformații congenitale și cancere). În 
plus, abordarea riscurilor prezintă avantaje economice: organizațiile 
vor culege beneficiile în ceea ce privește, de exemplu, creșterea 
productivității și reducerea concediilor de boală.

Campania are următoarele obiective:

 • să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța și 
relevanța managementului substanțelor periculoase la locurile 
de muncă din Europa;

 • să promoveze evaluarea riscului, eliminarea și substituirea, 
precum și ierarhia măsurilor de prevenire;

 • să sporească gradul de conștientizare cu privire la riscurile legate 
de expunerea la agenții cancerigeni la locul de muncă;

 • să vizeze grupurile de lucrători cu nevoi specifice și niveluri 
ridicate de risc (de exemplu, femeile, migranții și tinerii);

 • să crească gradul de conștientizare cu privire la elaborarea 
politicilor și la cadrul legislativ actual.

Date importante

Lansarea campaniei: aprilie 2018

Săptămânile europene pentru securitate și sănătate 
în muncă: octombrie 2018 și octombrie 2019

Evenimentul de schimb de bune practici din cadrul 
campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”: 
primul trimestru al anului 2019

Summitul „Locuri de muncă sigure și sănătoase”: 
noiembrie 2019

Substanțele periculoase 
reprezintă în continuare 
o problemă majoră de 
securitate și sănătate la 
locul de muncă.

Calitatea de partener 
al campaniei oferă 
o serie de beneficii, 
inclusiv participarea 
la evenimentele de 
schimb de bune practici 
și alte oportunități de 
colaborare în rețea.

Cum vă puteți implica?

Există multe modalități de a vă implica în această campanie. De 
exemplu, ați putea:

 • să difuzați și să promovați materiale de campanie în vederea 
sensibilizării populației;

 • să organizați cursuri de instruire, ateliere, concursuri, evenimente 
sau alte activități;

 • să promovați principiul substituirii și ierarhia măsurilor de 
prevenire;

 • să utilizați și să promovați instrumentele practice și resursele 
disponibile pentru managementul substanțelor periculoase la 
locul de muncă;

 • să faceți schimb de bune practici în vederea prevenirii riscurilor 
prezentate de substanțele periculoase la locul de muncă;

 • să participați la premiile pentru bune practici din cadrul campaniei 
„Locuri de muncă sigure și sănătoase”;

 • să vă implicați în Săptămânile europene pentru securitate și 
sănătate în muncă organizate în 2018 și în 2019;

 • să deveniți partener oficial sau național al campaniei sau partener 
media al campaniei.

Informații și resurse suplimentare

Vizitați www.healthy-workplaces.eu/ro pentru mai multe 
informații privind campania. Pe acest site veți găsi, de asemenea, 
diverse resurse care vă vor fi utile în promovarea și susținerea 
campaniei, de exemplu:

 • ghidul campaniei Locuri de muncă sănătoase prin 
managementul substanțelor periculoase;

 • prezentări PowerPoint, postere, pliante și fișe informative;
 • setul de instrumente al campaniei și alte materiale aferente;
 • cele mai recente materiale video cu Napo.

Urmăriți-ne pe platformele de comunicare socială (Facebook, 
Twitter și LinkedIn) și partajați postările noastre.

Rămâneți la curent cu cele mai recente știri privind campania pe 
site-ul campaniei noastre (https://healthy-workplaces.eu/ro).
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