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Managementul substanțelor periculoase 
la locul de muncă

Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.

În unele sectoare, lucrătorii 
pot intra în contact cu sute 
de produse chimice diferite.

Consecințele expunerii la substanțe 
periculoase pot avea un efect negativ asupra 
calității vieții sau pot fi chiar fatale. Este vital, 
așadar, ca astfel de riscuri să fie evitate la 
toate locurile de muncă – niciun sector nu 
este complet lipsit de riscul pe care îl prezintă 
substanțele periculoase. Promovarea unei 
culturi a prevenirii la locurile de muncă va 
aduce beneficii lucrătorilor, angajatorului și 
chiar mediului.

Această campanie crește gradul de 
conștientizare în ceea ce privește substanțele 
periculoase la locurile de muncă și oferă 
informații cu privire la modurile de prevenire 
a riscurilor asociate acestora. Campania 
se concentrează mai ales pe lucrătorii cu 
nevoi specifice și vizează grupurile care sunt 
sensibile în mod special la riscuri, cum ar fi 
lucrătorii migranți și persoanele tinere.

Campania „Locuri de muncă sigure și 
sănătoase” 2018-2019 are următoarele 
obiective:

 • să crească gradul de conștientizare cu 
privire la importanța managementului 
substanțelor periculoase;

 • să promoveze evaluarea riscurilor prin 
furnizarea de informații cu privire la 
instrumentele practice și prin crearea de 
oportunități pentru schimbul de bune 
practici;

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

 • să vizeze grupurile de lucrători cu nevoi 
specifice și niveluri de risc mai ridicate;

 • să sporească cunoașterea legislației UE 
relevante și să evidențieze evoluțiile de 
politică.

Aceste obiective vor fi îndeplinite prin 
furnizarea de date și cifre relevante, precum 
și prin schimbul de bune practici.

Mai multe informații despre campanie 
pot fi consultate pe site-ul www.healthy-
workplaces.eu/ro

http://www.healthy-workplaces.eu/ro
http://www.healthy-workplaces.eu/ro


Premiile pentru bune practici din cadrul 
campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”
Agenția Europeană pentru Securitate și 
Sănătate în Muncă (EU-OSHA), împreună 
cu statele membre, organizează Premiile 
pentru bune practici din cadrul campaniei 
„Locuri de muncă sigure și sănătoase”, 
alături de campaniile sale „Locuri de muncă 
sigure și sănătoase”. Premiile contribuie 
la ilustrarea beneficiilor bunelor practici 
în materie de securitate și sănătate în 
muncă, constituind o platformă pentru 
împărtășirea și promovarea bunelor 
practici în întreaga Europă.

Scopul specific al premiilor pentru bune 
practici din cadrul campaniei „Locuri de 
muncă sigure și sănătoase” 2018-2019 este de 
a evidenția exemple remarcabile de organizații 
care gestionează activ riscurile pe care le 
prezintă substanțele periculoase la locul 
de muncă. EU-OSHA se află în căutare de 
exemple care ilustrează o abordare holistică 
privind managementul securității și sănătății 
în muncă, precum și reale îmbunătățiri în 
ceea ce privește utilizarea și manipularea 
substanțelor periculoase, care asigură 
condiții de muncă sigure și sănătoase. Juriul 

va urmări, de asemenea, intervenții care sunt 
atât durabile, cât și transferabile.

EU-OSHA lansează invitația de înscriere pentru 
toate organizațiile și persoanele interesate 
din Europa, precum și pentru persoane cu 
rol intermediar, cum ar fi partenerii sociali, 
specialiștii și practicienii în domeniul sănătății 
și securității, precum și consultanții în materie 
de SSM la nivelul locului de muncă.

Premiile vor fi acordate câștigătorilor în 
cadrul unei ceremonii din noiembrie 2019. 
Realizările tuturor organizațiilor care au 
participat vor fi celebrate, de asemenea. 
Toate exemplele premiate și apreciate vor fi 
prezentate mai detaliat într-o publicație care 
va fi distribuită la scară largă în Europa și va fi 
promovată pe site-ul EU-OSHA.

Creșterea gradului de 
conștientizare cu privire 
la importanța prevenirii 
riscurilor cauzate de 
substanțele periculoase 
contribuie la asigurarea 
aplicării unor soluții 
adecvate.



Ce tipuri de bune practici pot intra în concurs?

Pot intra în concurs orice exemple reale de 
gestionare inovatoare și eficace a SSM în 
ceea ce privește manipularea și utilizarea 
substanțelor periculoase. Candidații trebuie 
să ilustreze clar modul în care au fost puse 
în aplicare bune practici de gestionare la 
locul de muncă și rezultatele obținute, inclusiv 
aspecte precum:

 • modul în care evaluarea riscului a fost 
organizată într-o manieră cuprinzătoare și 
eficace, acoperind toate riscurile relevante 
pentru toate grupurile de lucrători;

 • modul în care a fost urmată ierarhia de 
prevenire drept principiu director (principiul 
STOP: Substituire, măsuri Tehnice, măsuri de 
Organizare, măsuri de Protecție individuală), 
precum și modul în care măsurile au 
eliminat sau au redus semnificativ 
expunerea lucrătorilor la substanțe 
periculoase, inclusiv, de asemenea, dacă 
este posibil, costurile și beneficiile;

 • modurile în care a fost sporită 
conștientizarea și a fost încurajată o cultură 
a prevenirii.
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Gestionarea eficace 
a riscurilor în materie 
de securitate și sănătate 
aduce beneficii tuturor 
celor implicați.



Ce trebuie să demonstreze concurenții?

Juriul tripartit va analiza aspecte privind:
 • o abordare holistică a securității și sănătății 

în muncă;
 • îmbunătățiri reale și demonstrabile în 

domeniul securității și sănătății în ceea ce 
privește substanțele periculoase;

 • prioritizarea măsurilor colective înaintea 
intervențiilor axate pe individ;

 • participarea și implicarea efectivă 
a lucrătorilor și a reprezentanților acestora;

 • durabilitatea intervenției în timp;
 • transferabilitatea la alte locuri de muncă 

(din alte state membre, din sectoare diferite 
și de diferite mărimi);

 • noutatea (intervenția trebuie să fie recentă 
sau să nu fie amplu cunoscută).

În plus, intervenția trebuie să respecte și, în 
mod ideal, să depășească cerințele legislative 
relevante ale statului membru în care a fost 
pusă în practică. Produsele, instrumentele 
și serviciile dezvoltate în scopuri comerciale 

nu vor fi luate în considerare în cadrul 
concursului.

Vizitați site-ul EU-OSHA – https://osha.
europa.eu/ro/healthy-workplaces-
campaigns/awards/good-practice-awards – 
pentru a vedea exemple de bune practici care 
au fost premiate în anii anteriori.
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Trebuie să protejăm 
lucrătorii împotriva 
accidentelor și bolilor 
cauzate de substanțe 
periculoase. Crearea unei 
culturi a prevenirii poate 
contribui la succesul 
măsurilor luate.

https://osha.europa.eu/ro/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/ro/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/ro/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Cine poate participa? Modul de participare

Pot fi înscrise în concurs bune practici de 
către toate organizațiile active în statele 
membre ale UE, țările candidate și potențial 
candidate, precum și membri ai Asociației 
Europene a Liberului Schimb (AELS), inclusiv:

 • întreprinderi sau organizații individuale, 
indiferent de dimensiunea acestora;

 • furnizori de servicii de formare și membri ai 
comunității educaționale;

 • organizații patronale, asociații comerciale, 
sindicate și organizații neguvernamentale;

 • servicii regionale sau locale de prevenire în 
domeniul SSM, servicii de asigurări și alte 
organizații intermediare;

 • parteneri oficiali ai campaniei.

Toate înscrierile sunt evaluate, în primă fază, 
la nivel național de rețeaua de puncte focale 
a EU-OSHA. Câștigătorii etapei naționale 
participă apoi la competiția paneuropeană, în 
urma căreia sunt selectați câștigătorii finali.

Partenerul din cadrul rețelei din țara 
dumneavoastră vă poate furniza detalii 
despre modul în care vă puteți înscrie în 
concurs. Vizitați adresa https://healthy-
workplaces.eu/ro/national-focal-points 
pentru a afla cum să luați legătura cu punctul 
dumneavoastră focal național.

Termenul pentru înscrieri în România este 
30 noiembrie 2018.

Urmăriți campania 
pe Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă 
(EU-OSHA) vă invită la înscrieri pentru cea de a 14-a ediție 
a Premiilor pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri 
de muncă sigure și sănătoase” în domeniul securității și 
sănătății în muncă. Derulat în cadrul campaniei „Locuri de muncă 
sănătoase prin managementul substanțelor periculoase” 2018-2019, 
concursul este menit să aducă recunoaștere organizațiilor care 
au o contribuție remarcabilă și inovatoare în domeniul SSM prin 
managementul substanțelor periculoase la locul de muncă.
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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 riscurilor.

http://www.healthy-workplaces.eu

