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COMUNICAT DE PRESA 

 

Produsele chimice ne îmbunătăŃesc viaŃa. Cu toŃii folosim medicamente, detergenŃi, cosmetice, 
insecticide… Produsele chimice creează locuri de muncă şi plus valoare.  

Plata, însă, este pe măsura beneficiilor…  OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii a estimat în anul 2012 
că, din cauza accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, sub formă de costuri directe şi 
indirecte, se pierd anual în lume în jur de 4 procente din produsul mondial brut (PIB), 
echivalentul a ~ 2,8 trilioane dolari1. Anual, în UE 28 se înregistrează peste 100.000 decese 
cauzate de cancerul profesional, ceea ce reprezintă 53% din decesele determinate de condiŃiile 
de la locul de muncă. În România, se estimează că în anul 2011 s-au produs 4230 de decese din 
cauza cancerului profesional…2 

În acest context, Comisia Europeană consideră prevenirea bolilor profesionale o provocare a 
Cadrului strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2014-20203. 
Parlamentul European a solicitat statelor membre să accelereze punerea în aplicare a 
Regulamentului REACH4, în special înlocuirea substanŃelor chimice care provoacă cele mai 
frecvente boli profesionale. De asemenea, a cerut inspecŃiilor muncii să intensifice iniŃiativele 
de prevenire şi educare vizând creşterea gradului de sensibilizare a cetăŃenilor cu privire la 
normele şi procedurile de sănătate şi securitate5.  

InspecŃia Muncii, în calitate de autoritate competentă pentru controlul aplicării prevederilor 
Regulamentului REACH în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, îşi instruieşte personalul, 
desfăşoară activităŃi diverse de informare/conştientizare a factorilor interesaŃi şi realizează 
controale în companii.  

Vă invităm să ne fiŃi alături în demersurile instituŃiei noastre pentru o bună gestionare a 
substanŃelor chimice!  
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1 OIM, Report on safety and health in the use of chemicals at work, 

http://www.ilo.org/safework/events/meetings/WCMS_235058/lang--en/index.htm   
2 Campania împotriva cancerului profesional a ETUC şi ETUI http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/Occupational-cancers  
3 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL 

REGIUNILOR referitoare la un cadru strategic al UE privind sănătatea și siguranţa la locul de muncă 2014-2020 
http://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/200730/Cadrul+strategic+al+UE+privind+santatea+si+securitatea+la+locul+de+m
unca+2014-2020/6682adfa-ab6f-4d1c-96b9-6adf60cbf377  

4
 REACH = Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 dec. 2006 privind înRegistrarea, Evaluarea, 
Autorizarea şi RestricŃionarea Chimicalelor – legislaŃie privind condiŃiile de comercializare a chimicalelor. 

5 RAPORT referitor la inspecŃiile eficace la locul de muncă ca strategii de îmbunătăţire a condiŃiilor de muncă în Europa 
(2013/2112(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-
0458+0+DOC+XML+V0//RO  

 


