COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 26 noiembrie – 07 decembrie 2012 se desfăşoară o campanie europeană care are
ca obiectiv conştientizarea şi informarea angajatorilor şi lucrătorilor, privind modificările legislative
referitoare la clasificarea, etichetarea şi ambalarea agenţilor chimici periculoşi.
Inspecţia Muncii se alătură acestui demers european şi îşi propune ca în această perioadă să
deruleze, la nivel naţional, 42 de sesiuni de conştientizare şi informare a cel puţin 800 de angajatori
şi lucrători.
Conform unor cercetări recente, 19% din lucrătorii din UE sunt expuşi vaporilor toxici un
sfert sau mai mult din timpul lor de lucru, în timp ce 15% din lucrători trebuie să manipuleze
substanţe periculoase în cadrul activităţii lor profesionale zilnice.
Dacă riscurile folosirii substanţelor periculoase nu sunt gestionate în mod corect, sănătatea
lucrătorilor poate fi afectată într-o varietate de moduri, efectele pornind de la iritaţii uşoare ale
ochilor şi pielii, până la astm, probleme legate de reproducere şi malformaţii congenitale, precum şi
cancer.
Pentru protecţia lucrătorilor expuşi la agenţii chimici periculoşi, lucrătorii, indiferent de
locul de muncă unde îşi desfăşoară activitatea, trebuie să primească aceleaşi informaţii referitoare la
pericole, printr-un set de documente unitare, precum eticheta produsului şi fişa cu date de securitate.
Pe de altă parte, în vederea facilitării comerţului mondial al produselor chimice, în cadrul
structurilor Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), au fost formulate, în decursul unei perioade de 12
ani, criterii armonizate de clasificare şi etichetare, ceea ce a condus la apariţia Sistemului Global
Armonizat de Clasificare şi Etichetare al Chimicalelor (GHS).
Intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cunoscut sub numele de CLP, aliniază legislaţia
Uniunii Europene la Sistemul Global Armonizat de Clasificare şi Etichetare a Produselor Chimice
(GHS), menit să identifice substanţele chimice periculoase şi să informeze utilizatorii despre aceste
pericole.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu organizează două sesiuni de conştientizare şi
informare a angajatorilor şi lucrătorilor la Mediaş şi respectiv Sibiu, în zilele de 27 şi 28 noiembrie
2012, la care sunt invitaţi să participe lucrători şi angajatori din domenii de activitate precum:
- fabricarea mobilei;
- întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
- captarea, tratarea şi distribuţia apei;
- fabricarea şi recondiţionarea articolelor din piele;
- fabricarea vopselelor, lacurilor şi cernelurilor tipografice;
- activităţi de curăţenie.
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