


Introducere
În 25 Aprilile 2006, 14 sectoare industriale și sindicatele au semnat "Acordul privind protecția sănătății lucrătorilor prin 
buna manipulare și utilizare a siliciului cristalin și a produselor ce-l conțin", numit pe scurt "Acordul NEPSI" (publicat în 
JO 2006 / C279 / 02). Acesta reprezintă primul acord de dialog social european multi-sectorial de acest gen și, până în 
prezent, acoperă o forță de muncă de mai mult de 2 milioane de angajați din următoarele 17 sectoare industriale: 
minerale industriale, minerit, agregate, piatră naturală, argilă expandată, metal, industrii bazate pe inginerie și 
tehnologie, ciment, mortar, prefabricate din beton, ceramica, �bra de sticla, turnătorie, vată minerală pentru izolații, 
recipiente din sticlă și sticlă plană. 

Siliciul cristalin este o componentă esențială a materialelor cu o mare varietate de utilizări în industrie și care sunt 
vitale în multe produse și obiecte pe care le folosim în �ecare zi: este imposibil să ne imaginăm case fără cărămizi, fără 
mortar sau fără ferestre, mașini fără motoare sau fără parbrize, viață fără drumuri sau alte infrastructuri de transport și 
fără obiectele de zi cu zi, produse din sticlă sau din ceramică.

Cu toate că siliciu cristalin este omniprezent în natură, inhalarea prafului �n ce conține o proporție din aceasta, poate 
constitui un pericol, care se limitează la locul de muncă. Având în vedere că o astfel de expunere poate � controlată, 
principalele industrii vizate de posibilele expuneri la siliciul cristalin respirabil au convenit asupra unor măsuri 
adecvate și credibile pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Piatra de temelie a Acordului este o procedură de evaluare a riscurilor ce trebuie efectuată pentru a contribui la 
determinarea căror măsuri sau bune practici să �e aplicate pentru a îmbunătăți protecția lucrătorilor. În acest sens, o 
serie de �șe de sarcini detaliate corespunzătoare setărilor industriale speci�ce întâlnite în industriile semnatare a fost 
elaborată și compilată într-un Ghid de Bune Practici anexat la Acord, care, în plus, oferă monitorizarea prafului, 
supravegherea sănătății și recomandări de instruire.

Astăzi, cei 16 Parteneri NEPSI, sărbătoresc 10 ani de implementare reușită. Acest prospect servește ca ghid pentru a vă 
oferi o imagine de ansamblu a ceea ce poate � considerat unul dintre cele mai mari campanii de conștientizare de 
către industrie cu privire la expunerea la siliciul cristalin respirabil și măsuri concrete și e�ciente pentru a reduce 
expunerea la praf și de a proteja sănătatea lucrătorilor expuși la aceasta.

 

Un videoclip cu tema “Gestionarea siliciului cristalin respirabil – de ce NEPSI este alegerea corectă” este disponibil în 
l�mba poloneză la https://v�meopro.com/ecpv�deoproduct�ons/neps�, password: s�l�ca.

Urmăr�ț� evoluț�a la www.neps�.eu.



Semnarea acordului
Primul  Dialog Social "Acordul 
privind protecția sănătății 
lucrătorilor prin buna manipulare și 
utilizare a siliciului cristalin și a 
produselor ce-l conțin" a fost 
semnat la 25 Aprilie 2006 de 14 
sectoare industriale și sindicate, în 
prezența Comisarului European 
pentru Muncă,  Afaceri Sociale și 
Șanse Egale, Vladimír Špidla.

Un Acord inovativ de 
Dialog Social 

Negociat timp de nouă luni grație 
unui grant CE, acordul autonom a 
fost publicat în Jurnalul Oficial al 
UE la 17 noiembrie (2006 / C 
279/02) și tradus în 20 de limbi ale 
UE. Calificat drept inovatoar, ADS 
a fost, într-adevăr, primul acord 
multi-sectorial, primul semnat de 
partenerii non-sociali, primul 
publicat în Jurnalul Oficial și primul 
sprijinit printr-un proces de 
raportare structurat.

Impactul Acordului de Dialog Social 
Un studiu CE concluzionează că Acordul NEPSI permite nu doar o mai bună respectare a legislației naționale, dar, de 
asemenea, se dovedește a � e�cient în a adăuga valoare acolo unde ghidarea națională nu este disponibilă. NEPSI 
îmbunătățește cunoștințele asupra riscului, controlul și impactului asupra sănătății în rândul managerilor și angajaților și 
oferă o oportunitate unică pentru schimbul de practici în Statele Membre.

Semnarea acordului
Primul  Dialog Social "Acordul privind 
protecția sănătății lucrătorilor prin 
buna manipulare și utilizare a 
siliciului cristalin și a produselor ce-l 
conțin" a fost semnat la 25 Aprilie 
2006 de 14 sectoare industriale și 
sindicate, în prezența Comisarului 
European pentru Muncă,  Afaceri 
Sociale și Șanse Egale, Vladimír 
Špidla.

Un Acord inovativ de 
Dialog Social 

Negociat timp de nouă luni grație 
unui grant CE, acordul autonom a 

fost publicat în Jurnalul O�cial al UE 
la 17 noiembrie (2006 / C 279/02) și 

tradus în 20 de limbi ale UE. Cali�cat 
drept inovatoar, ADS a fost, într-

adevăr, primul acord multi-sectorial, 
primul semnat de partenerii non-

sociali, primul publicat în Jurnalul 
O�cial și primul sprijinit printr-un 

proces de raportare structurat.

Lansarea campaniei de 
conștientizare
Cea mai mare campanie de 
conștientizare privind expunerea la 
siliciul cristalin respirabil organizată 
vreodată de către industrie a fost 
inițiată. Instrumente nou-create de 
comunicare și de ghidare, precum și 
un site web dedicat: www.nepsi.eu 
au sprijinit campania. Instrumentul 
de raportare on-line - un sistem 
online securizat în 22 de limbi ale UE 
a găzduit un exercițiu de raportare 
preliminară.

Salutata de 
autoritățile naționale

Au fost organizate road show-uri 
pentru numeroase părți interesate și 

datorită eforturilor intense de 
difuzare de către Părți au dus la 

acțiuni imediate. De la semnarea sa, 
au avut loc negocieri pentru 

includerea ADS în acordurile 
naționale de negociere colectivă 

Belgia și în Italia. În Germania și 
Regatul Unit autoritățile naționale și 

instituțiile de stat au inclus Acordul 
de Bune Practici în propriile lor 

politici de prevenire. 

Prima raportare NEPSI
Prima raportare a datelor NEPSI a 
început cu 4707 de obiective care au 
furnizat date complete. 

Angajați raportați: 428.698

Angajați potențial expuși la SCR: 
173.239 (40,4%), care sunt acoperiți 
de:

Ÿ Evaluarea riscurilor: 88%

Ÿ Monitorizarea expunerii: 62%

Ÿ Supravegherea sănătății pentru 
silicoză: 89%

Ÿ Instruire privind principiile 
generale de prevenire: 74% și 
privind Foaia de Sarcini din 
Ghidul de Bune Practici: 44%.



Noi parteneri
NEPSI salută EXCA ca nou semnatar 
în Iunie 2009. 

Traducerea  în limba bulgară și în 
limba română a Acordului și a 
Ghidului de Bune Practici sunt 
publicate online. 

Ghidul NEPSI de Bune Practici a fost 
adoptat, promovat și tradus în mod 
voluntar de organizațiile ramurilor 
industriale norvegiene care au ajutat 
la promovarea Acordului în afara UE.

A doua raportare NEPSI 
Obiective care au raportat: 5.789 
(22% mai multe decât 2008)
Angajați raportați: 462.215 
Angajați potențial expuși la SCR: 
190.269 (41,2%), care sunt acoperiți 
de: 
Ÿ Evaluarea riscurilor: 91%
Ÿ Monitorizarea expunerii: 67% 
Ÿ Supravegherea sănătății pentru 

silicoză: 95% 
Ÿ Instruire privind principiile 

generale de prevenire:84% și 
privind Foaia de Sarcini din 
Ghidul de Bune Practici: 57% 

Road show-uri
Au fost organizate două workshopuri 

în Olanda și în Ungaria. Aceasta din 
urmă l-a salutat pe Secretarul de Stat 

al Ministerului Muncii si Afacerilor 
Sociale. 

Instrumente de instruire

NEPSI adăugat noi instrumente de 
instruire on-line în 22 de limbi ale UE 

pentru a promova Ghidul de Bune 
Practici: 9 imagini de expunere 

(PIMEX) videoclipuri. Ele măsoară 
nivelurile de expunere ale unui 

lucrător atunci când se efectuează o 
sarcină în conformitate cu 

recomandărie Ghidului, față de orice 
altă practică.

Road show-uri 
Grație unui nou grant de la UE, NEPSI 
a putut spori promovarea 
implementării, în special în țările din 
Europa Centrală și de Est. Cinci 
workshopuri naționale au fost 
organizate în Bulgaria, Republica 
Cehă, România și Polonia.
Setul de instrumente NEPSI
A fost elaborate un DVD promoțional 
NEPSI cu documente relevante și un 
set de instrumente în toate limbile.

Cea de-a treia raportare 
NEPSI 
Cea de-a treia raportare NEPSI 
Obiective care au raportat: 6367 
(creștere de 10%)
Angajați raportați: 498.583 (creștere 
de 8%) Angajați potențial expuși la 
SCR: 40,6% (202.251) care sunt 
acoperiți de: 
Ÿ Evaluarea riscurilor: 92%
Ÿ Monitorizarea expunerii: 70% 
Ÿ Supravegherea sănătății pentru 

silicoză: 95% 
Ÿ Instruire privind principiile 

generale de prevenire: 85% și 
privind Foaia de Sarcini din 
Ghidul de Bune Practici: 61%. 

Reprezentând respectiv 8% și 
14% mai mulți angajați decât în 

2010. 
ADS a fost aplicat în mod voluntar 

dincolo de 28 de frontiere UE în 
Norvegia, Elveția, Serbia, Turcia și 

SUA.
NEPSI a luat parte în  Campania 

OSHA „Să lucrăm împreună pentru 
prevenirea riscurilor” în 2012-2013. 

Lansarea celor “10 Reguli de Aur 
pentru a reduce expunerea 

lucrătorilor la praf” cu liste de 
veri�care, așa cum au fost elaborate 

de German Sachgebiet Glas und 
Keramik. 

Recunoașterea ADS de 
către UE 
Un articol dedicat poveștii de succes 
a Acordului privind siliciul a fost 
inclus într-o ediție specială a 
buletinului informativ al Dialogului 
Social UE.
Consiliul NEPSI a continuat să 
organizeze reuniuni anuale la 
Bruxelles, pentru a evalua calea de 
urmat și a solicitat un nou grant CE.

Cea de-a patra 
raportare NEPSI
Din 2008, 32% mai multe obiective și 
9% mai mulți angajați au fost 
raportate/ți.
Ÿ Numărul de obiective raportate: 

6.268
Ÿ Angajați raportați: 464.786 

dintre care potențial expuși la 
SCR: 188.563 (40%), care sunt 
acoperiți de:

Ÿ Evaluarea riscurilor: 93%
Ÿ Monitorizarea expunerii: 71,5%
Ÿ Supravegherea sănătății pentru 

silicoză: 95%
Ÿ Instruire privind principiile 

generale de prevenire: 88,4% % 
și privind Foaia de Sarcini din 

Ghidul de Bune Practici: 66%.  



Asistență Instruire
Datorită unui grant UE au fost 
realizate noi videoclipuri în 9 limbi, 
iar secretariatul NEPSI a început să 
găzduiască webinarii multilingve 
prin sprijinul partenerilor naționali 
din diferite țări pentru continuarea 
implementării ADS.  

Cel de-al cincilea exercițiu
de raportare NEPSI 

Conferința cu ocazia
aniversării a 10 ani

Lansarea noului website
NEPSI www.nepsi.eu


