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Cum se transmit în mod eficient informaţiile referitoare la SSM: 
cazul substanţelor periculoase 

Rezumat al unui raport al Agen]iei 
 

INTRODUCERE 
Conform legislaţiei Uniunii Europene, 
angajatorul are obligaţia legală de a 
informa şi consulta lucrătorii privind 
agenţii chimici periculoşi care 
intervin la locul de muncă,  riscurile 
pentru securitate şi sănătate şi 
măsurile de protecţie şi de 
prevenire(1). Angajatorul informează 
nu numai lucrătorii şi reprezentanţii 
acestora, dar şi pe angajatorii din 
alte întreprinderi (2). Informaţia este 
asigurată într-o formă 
corespunzătoare, ţinând cont de 
rezultatul evaluării riscurilor şi 
variază de la comunicarea orală la 
instrucţiuni şi instruire individuală 

însoţită de informaţii scrise. 
Persoanele implicate în implementarea măsurilor de securitate şi sănătate la 
locul de muncă, cum sunt angajatorii sau reprezentanţii lucrătorilor pentru 
securitate, întâmpină uneori dificultăţi în obţinerea de informaţii specifice cu 
privire la substanţele periculoase. 
Din acest motiv, pentru Săptămâna Europeană pentru Securitate şi Sănătate 
în Muncă 2003, Agenţia a cules câteva exemple de bune practici care 
descriu modul de transmitere eficientă a informaţiei pentru aceste grupuri. 
Scopul este de a furniza informaţii practice responsabililor politici, furnizorilor 
de substanţe chimice, cercetătorilor, specialiştilor în securitate, angajatorilor 
şi părţilor intermediare (cum ar fi partenerii sociali), pentru a susţine, adapta 
şi evalua abordarea acestora. 
Nouăsprezece exemple de bune practici din întreaga Europă au fost alese şi 
grupate în funcţie de nivelul la care informaţia a fost utilizată.  
În cadrul întreprinderilor: 

 Programul „Gestionarea globală integrată a securităţii proceselor” la 
centrul de dezvoltare din Lilly (Belgia) 

 Informarea lucrătorilor despre riscurile produselor chimice – Polimeri 
Europa (Italia) 

 Intervenţii cu cost redus – înlocuirea şi eliminarea substanţelor chimice şi 
a procedurilor periculoase 

 Glanbia Ingredients: implicarea lucrătorilor în înlocuirea unui sistem cu 
gaz (Irlanda) 

La nivel de furnizor: 
 Auditurile efectuate de Würth Oy pentru securitatea chimică a clienţilor 

săi (Finlanda)  
 Logistica de prevenire şi control referitoare la accidentele determinate de 

substanţele şi preparatele chimice (Italia)  
 Lista de control referitoare la modul de citire şi redactare a fişelor tehnice 

de securitate (Suedia)  
La nivel de sector: 

 GISBAU: Utilizarea în siguranţă a substanţelor chimice în industria 
construcţiilor (Germania) 

 UVITECH: tehnologia de uscare cu radiaţii UV în industria imprimeriei 
(Belgia, Germania, Franţa şi Marea Britanie) 

 Evaluarea riscurilor biologice în industria de prelucrare a cărnii (Franţa) 
 LAB-Link: resursele umane în mediul de laborator (Danemarca) 

Alte intervenţii ale terţilor: 
 Strategia în domeniul gestionării substanţelor: zone experimentale 

(Olanda) 
 Iniţiativă sectorială pentru un atelier de imprimerie fără solvenţi organici 

(din Danemarca până în Germania şi Europa) 

 COSHH Essentials (indicaţii asupra controlului expunerii şi evaluării 
riscului chimic) şi e-COSHH (Marea Britanie) 

 Strategia de securitate şi sănătate împotriva riscurilor biologice în Austria 
 Sistemul PIMEX – Expunerea Mixtă a Imaginii (Austria) 
 O reţea naţională a centrelor de informare despre azbest (Franţa) 
 Programul privind agenţii chimici şi biologici – Instituto Navarro de Salud 

Laboral (Spania) 
 Fişe internaţionale de securitate chimică [Biroul Internaţional al Muncii 

(BIM)] 

ELABORAREA STRATEGIILOR DE COMUNICARE EFICIENTĂ 
PRIVIND SUBSTANŢELE PERICULOASE 
1. Definirea problemei 

 Analizaţi situaţia şi posibilităţile actuale 
 Determinaţi natura şi amploarea problemei 
 Analizaţi experienţele anterioare şi cunoştinţele altor factori implicaţi 

deoarece reprezintă date preţioase pentru proiect. 
Zone experimentale – Olanda: 
În anul 1999, guvernul olandez a aprobat o nouă politică şi strategie în 
domeniul produselor chimice: ‚Strategia privind managementul substanţelor’. 
Pentru a testa noile politici la locul de muncă şi pentru a oferi societăţilor 
posibilitatea de a experimenta noile instrumente ale politicii, guvernul 
olandez a decis să lanseze zone experimentale (sau ‚grădini de testare’) 
împreună cu diverşi parteneri la nivelul întreprinderilor, al lanţului de 
distribuţie şi la nivel sectorial. Principalul obiectiv a fost îmbunătăţirea 
furnizării şi gestionării informaţiilor necesare pentru grupurile ţintă specifice. 

2. Conceperea mesajului 
Conţinutul 

 Porniţi de la o informaţie sigură, completă şi exhaustivă pentru a crea 
mesajul vostru. 

 Reflectaţi asupra conţinutului pentru a transmite un mesaj bine 
concentrat şi folositor, de exemplu pentru a informa lucrătorii şi 
reprezentanţii acestora pentru securitate despre pericole, riscuri, 
efecte şi metode de prevenire. 

 Nivelul de complexitate şi tonul mesajului depinde de publicul ţintă. 
Transpuneţi mesajul în funcţie de necesităţile, de gradul de înţelegere 
şi de limbajul acestuia. 

 Nu orice public ţintă are nevoie de informaţii cuprinzătoare. Are nevoie 
publicul ţintă de informaţii teoretice sau practice, sau de ambele? 

 Care sunt lipsurile la nivelul cunoştinţelor şi cum pot fi acestea 
remediate? Completaţi conţinutul mesajului de o manieră flexibilă în 
scopul adaptării cu uşurinţă a mesajului la necesităţile fiecărui 
utilizator. 

 Controlul, evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a informaţiilor sunt, de 
asemenea, elemente importante. 

Actorii 
 Căutaţi parteneri cu experienţă în scopul îmbunătăţirii calităţii şi 

credibilităţii programului. 
Evaluarea riscurilor biologice în industria de prelucrare a cărnii 
Pentru a identifica şi localiza riscurile biologice prezente în industria de 
tranşare a cărnii, au fost examinate riscurile pas cu pas. Intenţia a fost, de 
asemenea, de a îmbunătăţi percepţia lucrătorilor asupra riscurilor prin 
instruirea generală şi specifică la locul de muncă, o nouă strategie pentru 
reducerea riscurilor şi introducerea măsurilor de protecţie. Informaţiile 
obţinute au devenit baza unei serii de seminarii şi conferinţe nu numai la 
nivel local, dar şi la nivel naţional. 

 

 
 
(1)  Articolul 10 al Directivei Cadru 89/391/EEC şi articolul 8 al directivei privind agenţii chimici (98/24/EC) 
(2)  Informaţii suplimentare şi liste de control cu privire la informaţii despre substanţele periculoase pot fi găsite în fişele informative pe care Agenţia le-a întocmit în scopul sprijinirii ediţiei din anul 

2003 a Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, de exemplu fişa informativă nr. 35, „Comunicarea informaţiilor privind substanţele periculoase” şi fişa informativă nr. 41, 
„Agenţi biologici”. 
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3. Transmiterea mesajului 
 Alegeţi cele mai eficiente căi şi suportul tehnic disponibil cel mai bun. 
 Căi posibile: sesiuni de instruire, seminarii, ateliere, cursuri de 

pregătire, presă, standuri mobile, demonstraţii şi linii de apel pentru 
informare. 

 Instrumente posibile: pliante, postere, broşuri, CD-ROM, benzi video, 
liste de control. 

 Adaptaţi lungimea şi complexitatea mijloacelor media şi a 
instrumentelor la necesităţile publicului ţintă şi în funcţie de informaţiile 
pe care doriţi să le transmiteţi. 

 Utilizaţi instrumentele interactive pentru a creşte angajamentul 
utilizatorului. 

 Asiguraţi-vă că aceste instrumente sunt uşor accesibile cu ajutorul 
unei informări clare şi inteligibile. 

4. Recepţionarea mesajului 
 Implicaţi grupul ţintă şi încurajaţi-l să colaboreze. 
 Oferiţi în mod regulat informaţii cu privire la modificări, în scopul 

creşterii identificării cu programul. 
 Comunicaţi în mod deschis despre scopuri şi culegerea de informaţii şi 

fiţi deschişi interacţiunii. 
 Prezentaţi costurile şi avantajele. 

Audituri pentru securitatea chimică a clienţilor (Finlanda) 
În scopul promovării seriei sale de produse sigure din punct de vedere 
ecologic, un angrosist finlandez de primă mărime a lansat un audit gratuit 
pentru clienţii săi. Auditul a inclus diferite etape care au implicat întreaga 
societate a clientului. Majoritatea clienţilor doresc să coopereze, ceea ce 
îmbunătăţeşte comunicarea despre produse şi relaţia dintre furnizorul de 
produse chimice şi client. 

5. Culegerea rezultatelor şi evaluarea acestora 
 Utilizaţi audituri, studii sau chestionare pentru a evalua şi actualiza 

informaţiile cât şi pentru a le adapta la conţinutul mesajului. 
 Evaluaţi efectul şi gradul de răspuns sau progresele deja realizate. 

Răspunsul poate să meargă de la simpla înţelegere şi memorare la 
adeziune sau acţiune concretă. 

 Consultaţi actorii de la nivelul locului de muncă despre sugestiile şi 
părerile lor. Implicaţi-i pe aceştia în mod activ în schimbări. 

Implicarea lucrătorilor în înlocuirea unui sistem cu gaz – Irlanda 
O societate producătoare de ingrediente pentru industria alimentară a 
utilizat, în cursul procesului de producţie, clor gazos cu rol de dezinfectant 
pentru tratarea apei. 
Ţinând cont că unitatea de clor gazos a fost asociată cu riscurile grave faţă 
de lucrători, s-a introdus o metodă mai sigură, după consultarea lucrătorilor, 
pe baza sugestiilor acestora. 

Fişele tehnice de securitate (FTS) reprezintă sursa de informare cea mai 
răspândită. Lucrătorii sau reprezentanţii acestora trebuie să aibă acces la 
orice fel de fişă tehnică de securitate pusă la dispoziţie de furnizor. Aceste 
fişe conţin informaţii despre proprietăţile substanţelor, natura riscurilor, 
depozitare, manipulare, echipament individual de protecţie, etc. şi sunt 
folosite pentru realizarea de baze de date, fişe de instructaj pentru lucrători 
şi manuale de securitate. Caracterul detaliat al FTS tinde să le facă mai 
puţin înţelese de lucrătorii de nivel mediu adresându-se în principal 
personalului de SSM şi angajatorului. Riscurile care decurg din utilizarea 
produsului, inclusiv toate detaliile precise necesare pentru o substanţă 
specifică într-un proces determinat, nu pot fi evaluate în prealabil.  Deoarece 
acestea conţin uneori informaţii incomplete şi chiar incorecte se recomandă 
o poziţie critică atunci când se folosesc FTS şi când se transmit informaţii 
referitoare la locul de muncă. 
 
Completarea informaţiilor cu alte resurse disponibile şi adaptarea conţinutul 
fişelor tehnice de securitate la nevoile specifice grupului ţintă, la condiţiile 
locului de muncă şi la contextul întreprinderii constituie elemente esenţiale. 
Liste de control cu privire la modul de redactare şi citire a FTS – 
Suedia 
O scurgere de acrilamidă pe un şantier de construcţie a unui tunel a atras 
atenţia asupra calităţii discutabile a fişelor tehnice de securitate furnizate de 
distribuitorul agentului chimic. După o examinare a FTS, Federaţia Suedeză 
pentru Mase Plastice şi Produse Chimice a început o campanie de 
îmbunătăţire a conţinutului acestora şi a metodelor de informare a 
utilizatorilor finali. Rezultatul a fost o listă de control asupra modului de 
redactare şi citire a fişelor de date de securitate care este disponibilă în mod 
gratuit pe pagina web a federaţiei. 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
Raportul integral este disponibil în limba engleză pe pagina web a Agenţiei 
la adresa: http://agency.osha.eu.int/publications/reports/ şi poate fi copiat în 
mod gratuit. 
 
Varianta tipărită a raportului „Cum se transmit în mod eficient informaţiile 
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă: cazul substanţelor 
periculoase”, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, 
2003, ISBN 92-9191-044-9, poate fi comandată la Biroul Publicaţiilor 
Comunităţii Europene din Luxemburg (http://eur-op.eu.int) sau la unul dintre 
punctele sale de vânzare. Preţul este de 25 euro (fără TVA). 
 
Această fişa informativă este disponibilă în toate limbile UE la următoarea 
adresă: http://osha.eu.int/ew2003/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 
Gran Vía, 33, E-48009 Bilbao, Spania 

Tel. (34) 944 79 43 60, Fax: (34) 944 79 43 83 
information@osha.eu.int 
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