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Angajatii sunt expusi la substanțe periculoase la multe dintre locurile de munca din Uniunea
Europeana. Astfel de expuneri sunt mult mai frecvente decât conștientizează majoritatea
lucratorilor și sunt prezente, de fapt, la aproape toate locurile de muncă, generand probleme
majore pentru securitatea și sănătatea angajațiilor.
Campania EU OSHA 2018 - 2019 "Managementul substantelor periculoase" a fost lansată în data de
24 aprilie, 2018, la Bruxelles, la Comisia Europeana, în prezenta Comisarului European, Marianne
Thyssen si a altor oficialități.
Dr Christa Sedlatschek, Director EU - OSHA, în Comunicatul de Presa al Comisiei Europene la
lansarea Campaniei EU OSHA 2018 - 2019 "Managementul substantelor periculoase" la nivel
european, 24 aprilie, 2018, la Bruxelles a declarat: "Foarte multi angajati nu constientizeaza faptul
ca nu numai produsii chimici rezultati din procese de fabricatie si care au pe eticheta informatii
privind riscurile si securitatea lor pot produce vatamari. O alta categorie de substante utilizate in
mod curent in toate sectoarele de activitate - de la utilizarea fainii in brutarii pana la pulberea de
silice de pe santierele de constructii - poate prezenta riscuri daca utilizarea acestor substante nu
este gestionata eficient. Prin urmare, campania își propune să constientizeze asupra riscurilor
tuturor tipurilor de substante periculoase și nu numai ale celor a căror prezință în mod evident
prezintă riscuri, evidențiind importanța evaluării riscurilor, în toate sectoarele de activitate ca un
prim pas către prevenire.
Evenimentul organizat la Iași în data de 07.09.2018 de către Punctul Focal al Agenţiei Europene
pentru Securitate şi Sănătate în Muncă - România, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare
pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM) și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași a oferit un cadru pentru specialiști din domeniul
securității și sănătății în muncă, jurnaliști, reprezentanți ai mass-media, inspectori școlari și
inspectori de muncă, care au participat la o dezbatere liberă privind tema Campaniei EU-OSHA 2018
- 2019 “Managementul substanțelor periculoase” și impactul asupra angajaților & mediului &
comunității, în scopul conștientizării lucrătorilor și a mass-mediei.
Doamna Ioana-Georgiana NICOLESCU, Manager Punct Focal al Agenţiei Europene pentru Securitate şi
Sănătate în Muncă (EU-OSHA) – România în prezentarea sa a subliniat faptul că, având în vedere
alinierea Romaniei la normele europene de sănătate și securitate în muncă, tematica utilizarii
substanțelor periculoase este una de importanță majoră, conform statisticilor Eurostat în domeniu și
cresterea îngrijoratoare a accidentelor si îmbolnavirilor, legate de utilizarea substanțele
periculoase la locul de muncă, conduce la necesitatea unui management corespunzator al acestor
substante.
Dezbaterea și proiecția filmului “Automatic Fitness!” (Germania) premiat de EU OSHA la Festivalul
de Film Documentar și de animație DOK, Leipzig, 2015, urmată de dezbatere liberă a adus în atenția
auditoriului problemele actuale ale lucrătorilor pe piața muncii în contextul automatizării
activităților și a riscurilor noi și emergente cărora trebuie să le acordăm o atenție sporită și să le
facem facem față pe viitor.
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