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Îndrumări privind raportarea conform Acordului de dialog social asupra silicei 
cristaline  

- Organizarea raportărilor: utilizatori care nu raportează datele amplasamentelor – 
(Sector UE, Sector naţional, Companie) 

 

I. INTRODUCERE 

 
Acordul european de dialog social denumit „Acord asupra protecţiei sănătăţii lucrătorilor prin prin manipularea şi 
utilizarea corectă a silicei cristaline şi a produselor care o conţin” a fost semnat în aprilie 2006 de reprezentanţii la 
nivel european ai angajaţilor şi angajatorilor din 14 sectoare industriale: agregate, industria cimentului, industria 
ceramicii, turnătorii, industria sticlei - ambalare, sticlă plană şi specială - industriile mineralelor industriale şi 
mineralelor metalifere, vată minerală, industria pietrei naturale, industria mortarului şi industria prefabricatelor din 
beton. În iunie 2009, sectorul industrial al argilei expandate a semnat Acordul, care reprezintă acum 15 sectoare 
industriale. 
 
Semnatarii (16 asociaţii comerciale şi 2 federaţii sindicale) au fost de acord ca informaţiile cantitative necesare 
aplicării Acordului pentru fiecare dintre sectoarele pe care le reprezintă să fie colectate pentru prima dată în anul 
2008 şi ulterior, din doi în doi ani. Următorul raport va trebui preparat în 2012. Informaţiile vor fi colectate la nivel de 
amplasament şi consolidate în raportul sectorului semnatar din UE, pentru a crea baza unui raport centralizator 
adresat de către NEPSI Comisiei Europene. 

 

II. ÎNDRUMĂRI GENERALE PRIVIND RAPORTAREA 

a. Procesul de raportare 

Raportarea  va  fi  realizată  de  fiecare  amplasament  industrial  unde  este  aplicabil  Acordul.  Raportarea  trebuie 
efectuată pe baza informaţiilor colectate prin monitorizarea aplicării Acordului. Sistemul de raportare online este o 
bază de date uşor de utilizat care se construieşte printr-un proces de invitare în cascadă lansat de la nivelul NEPSI 
până la nivelul amplasamentelor, şi care implică în mod considerabil Asociaţiile de sector din UE, Asociaţiile naţionale de 
sector şi Companiile semnatare;  
 
b. Cine trebuie / poate să fie implicat în procesul de raportare?  
 
Nivelurile 1, 2, 6 şi 7 sunt obligatorii şi nivelurile 3, 4 şi 5 sunt opţionale şi pot fi utilizate sau nu în funcţie de structura 
companiilor sau de calitatea de membru a asociaţiilor. Aceste îndrumări sunt adresate nivelurilor 1-6. Îndrumările 
pentru nivelul 7 sunt furnizate separat. 
 

Nivel Tip membru Descriere 

Nivel 1 NEPSI Reţeaua europeană pentru silice, reprezentând semnatarii Acordului 

Nivel 2 Asociaţia de sector UE Una din cele 16 Asociaţii de sector europene semnatare 

Nivel 3 Companii grup 

O companie: 

▪ Membră directă a unei Asociaţii de sector din UE 

I care deţine una/ mai multe Companii de control (a se vedea mai jos) 

Nivel 4 
Asociaţie naţională de  

sector 
O Asociaţie naţională de sector reprezentând unul din sectoarele implicate 

Nivel 5 Companie de control 

O companie: 

▪ Membră a unei Asociaţii de sector din UE SAU o Asociaţie naţională de 
sector 
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I care deţine una/ mai multe Companii (a se vedea mai jos) 

Nivel 6 Companie 
O companie care deţine una/ mai multe amplasamente industriale în care 
Acordul este aplicabil 

Nivel 7 Amplasament Un amplasament industrial în care Acordul este aplicabil 

 
c. În ce fază a procesului sunt implicate aceste niveluri?  
 

▪ Identificare şi invitare 
 
NEPSI va lansa procesul de invitare în mod descendent. La primirea a două e-mailuri separate de la NEPSI, dintre 
care unul include o legătură pentru accesarea sistemului şi celălalt include un cod de trecere pentru conectarea în 
sistem în calitate de Membru, fiecare Asociaţie de sector din UE (nivelul 2) va putea să înscrie Membrii din nivelurile 
de la 3 la 6. Această procedură este repetată până când o Companie (nivelul 6) îşi înscrie propriile amplasamente 
(nivelul 7). În acest moment, atunci când un Amplasament se conectează la sistem, i se solicită să completeze propriul 
raport sau să respingă invitaţia. Ultima etapă de înscriere din acest proces nu este necesară în cazul companiilor cu 
un singur amplasament (a se vedea mai jos secţiunea Companii cu un singur amplasament). 
 
Fiecare dintre companiile şi amplasamentele (nivelul 6 şi 7) în care Acordul este aplicabil trebuie să fie identificate ca 
aparţinând unui sector (nivelul 2) şi invitate să raporteze acelui sector.  
 
Nivelurile de la 3 la 5 pot fi invitate, acţionând în calitate de legături între companii şi amplasamente, o Asociaţie de 
sector din UE (nivelul 2) şi NEPSI (nivelul 1). 
 

Pentru următoarea procedură de raportare din 2012, fiecare nivel va trebui să reutilizeze aceeaşi 
legătură (hyperlink) şi acelaşi cod de trecere utilizate în 2010. Pentru o procedură mai convenientă, 
înscrierile anterioare din 2010 vor fi înaintate în sistemul din 2012 şi este posibilă editarea acestora. Datele 
înscrierilor anterioare nu vor fi afectate. Este de asemenea posibil să trimiteţi memento-uri în mod individual 
sau în grup pentru persoanele pe care le-aţi înscris.  

 
 

III. CUM SE APLICĂ ACESTE PRINCIPII ÎN CAZUL DVS. PARTICULAR? 
 

a. Sunteţi o Asociaţie de sector din UE 

 
Primiţi de la NEPSI (nivelul 1) o legătură şi un cod de trecere pentru accesarea sistemului. După ce vă conectaţi, 
puteţi să înscrieţi Membrii de la nivelurile 3 până la 6. Pentru fiecare dintre ei, aveţi nevoie de numele entităţii, 
numele unei persoane de contact şi adresa sa de e-mail. 
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- Dacă unii dintre Membrii dvs. au activităţi în mai mult de un sector din cele implicate, este posibil ca aceştia să 
fie invitaţi să se conecteze de către o serie de Asociaţii de sector din UE (inclusiv a dvs.). Ca urmare, ei pot selecta 
opţiunea „Respingere invitaţie”, dacă optează să raporteze unui sector diferit. 
 

- Întrebări voluntare 
Dacă sunteţi o Asociaţie de sector din UE, atunci când editaţi sau examinaţi raportul dvs. consolidat, va trebui să 
adăugaţi în secţiunea „Întrebări voluntare” observaţiile relevante primite de la Membrii dvs. în secţiunea „Răspunsuri 
voluntare” pentru fiecare raport individual primit şi/sau să adăugaţi propriile observaţii pentru a insera informaţii 
relevante referitoare la aplicarea Acordului.  
 
Vă rugăm să indicaţi în căsuţele de text libere: 

• Observaţii referitoare la procesul de raportare; 

• Obligaţii naţionale speciale care merită menţionate; 

• Informaţii asupra iniţiativelor organizate pentru promovarea/ explicarea Acordului de Dialog 

Social NEPSI;  

• Sfera de cuprindere a raportului vs. forţa de muncă totală din sector; 

• Orice alte comentarii (spre exemplu, lista fişelor de activităţi ale Ghidului bunelor practici 

NEPSI care au fost implementate în ultimii patru ani). 

  

b. Sunteţi o Companie grup 

 
Primiţi de la Asociaţia de sector din UE (nivelul 2) o legătură şi un cod de trecere pentru accesarea sistemului. După 
ce vă conectaţi, puteţi să înscrieţi Membrii de la nivelurile 5 şi 6. Pentru fiecare dintre ei, aveţi nevoie de numele entităţii, 
numele unui contact şi adresa sa de e-mail.  
 
Vă rugăm să reţineţi că o Companie Grup nu poate înscrie niciodată o Asociaţie naţională de sector şi o Asociaţie 
naţională de sector nu poate înscrie niciodată o Companie Grup. Dacă sunt necesare ambele niveluri, puteţi utiliza 
opţiunea „Invitat cu drept de citire” (a se vedea mai jos punctul Invitat cu drept de citire). 
 
- Întrebări voluntare 

Atunci când editaţi sau vizualizaţi raportul dvs. consolidat, va trebui să adăugaţi în secţiunea „Întrebări voluntare” 
observaţiile relevante primite de la Membrii dvs. în secţiunea „Răspunsuri voluntare” pentru fiecare raport individual primit 
şi/sau să adăugaţi propriile observaţii pentru a insera informaţii relevante referitoare la aplicarea Acordului.  
 
Vă rugăm să indicaţi în căsuţele de text libere: 
Observaţii referitoare la procesul de raportare; 
Obligaţii naţionale speciale care merită menţionate; 
Informaţii asupra iniţiativelor organizate pentru promovarea/ explicarea Acordului de Dialog Social NEPSI; 
Sfera de cuprindere a raportului vs. forţa de muncă totală din sector; 
Orice alte comentarii (spre exemplu, lista fişelor de activităţi ale Ghidului bunelor practici NEPSI care au fost implementate 
în ultimii patru ani) 

 

c. Sunteţi o Asociaţie naţională de sector 

 
Primiţi de la Asociaţia dvs. de sector din UE (nivelul 2) o legătură şi un cod de trecere pentru accesarea sistemului. După 
ce vă conectaţi, puteţi să înscrieţi Membrii de la nivelurile 5 şi 6. Pentru fiecare dintre ei, aveţi nevoie de numele entităţii, 
numele unui contact şi adresa sa de e-mail.  
 
Vă rugăm să reţineţi că o Companie Grup nu poate înscrie niciodată o Asociaţie naţională de sector şi o Asociaţie 
naţională de sector nu poate înscrie niciodată o Companie Grup. Dacă sunt necesare ambele niveluri, puteţi utiliza 
opţiunea „Invitat cu drept de citire” (a se vedea mai jos punctul Invitat cu drept de citire). 
 
- Întrebări voluntare 

Dacă sunteţi o Asociaţie naţională de sector, atunci când editaţi sau examinaţi raportul dvs. consolidat, va trebui să adăugaţi 
în secţiunea „Întrebări voluntare” observaţiile relevante primite de la Membrii dvs. în secţiunea „Răspunsuri voluntare” 
pentru fiecare raport individual primit şi/sau să adăugaţi propriile observaţii pentru a insera informaţii relevante referitoare la 
aplicarea Acordului.  
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Vă rugăm să indicaţi în căsuţele de text libere: 
• Observaţii referitoare la procesul de raportare; 

• Obligaţii naţionale speciale care merită menţionate; 

• Informaţii asupra iniţiativelor organizate pentru promovarea/ explicarea Acordului de Dialog Social 

NEPSI; 

• Sfera de cuprindere a raportului vs. forţa de muncă totală din sector; 

• Orice alte comentarii (spre exemplu, lista fişelor de activităţi ale Ghidului bunelor practici NEPSI 

care au fost implementate în ultimii patru ani) 

  

d. Sunteţi o Companie de control 

 
Primiţi de la Asociaţia dvs. de sector din UE (nivelul 2) sau de la Compania dvs. de grup (nivelul 3) sau de la 
Asociaţia dvs. naţională de sector (nivelul 4) o legătură şi un cod de trecere pentru accesul la sistem. După ce vă 
conectaţi, trebuie să înscrieţi Membrii de la nivelul 6, cu alte cuvinte, Companiile. Pentru fiecare dintre ele, aveţi 
nevoie de numele companiei, numele unei persoane de contact şi adresa sa e-mail. Puteţi înscrie direct amplasamente. 
 
Este posibil să vi se ceară să înregistraţi ca „Invitat cu drept de citire” o entitate de la unul din nivelurile 
superioare dvs. Invitatul dvs. cu drept de citire va avea acces la rapoartele Membrilor dvs. (rapoarte consolidate ale 
companiei) şi la propriul dvs. raport consolidat. Vedeţi descrierea de mai jos. 

 

e. Sunteţi o Companie 

 
Primiţi de la Asociaţia dvs. de sector din UE (nivelul 2) sau de la Compania dvs. de grup (nivelul 3) sau de la 
Asociaţia dvs. naţională de sector (nivelul 4) sau de la Compania dvs. de control (nivelul 5) o legătură şi un cod de 
trecere pentru accesarea sistemului. După ce vă conectaţi, veţi vedea un panou de control care vă oferă mai multe 
opţiuni.  
 
În mod ideal veţi contacta fiecare dintre amplasamente pentru ca acestea să raporteze utilizând propriile legături şi 
coduri de trecere unice individuale. Pentru fiecare dintre acestea, aveţi nevoie de numele amplasamentului, numele 
unei persoane de contact şi adresa sa de e-mail. Pentru o procedură mai convenientă, amplasamentele înscrise 
anterior în mod individual vor fi aduse în perioada actuală de raportare.  
 
Notă: dacă un amplasament are activităţi acoperite de mai mult de unul din cele 15 sectoare industriale, raportul trebuie 
să reflecte activitatea principală a amplasamentului. Un amplasament poate raporta o singură dată, pentru un sector. 
 
Prin utilizarea butonului Înscriere/Editare Amplasamente (Enrol/Edit Sites), puteţi vedea amplasamentele care au 
fost aduse (din anii anteriori). Dacă este necesar, aceste amplasamente pot fi şterse, dacă încă nu au un raport 
deja completat pentru această perioadă de raportare. Această acţiune nu va afecta rapoartele precedente. 
 
Companiile cu un singur amplasament pot utiliza opţiunea de „Raportare pentru un singur amplasament”. 
Companiile care doresc să raporteze în mod direct mai multe amplasamente pe un singur formular, pot alege 
opţiunea de „Raportare pentru amplasamente multiple” – deşi această opţiune nu este recomandată. 
     
- Raportare pentru un singur amplasament 

 Dacă sunteţi o companie care anterior nu a înscris nici un amplasament, puteţi trece în mod direct la 
formularul de raportare. Vă rugăm să consultaţi „Îndrumări pentru amplasamente şi companii care raportează în mod 
direct datele” din 2012 (2012 User Guidance for Sites and companies directly reporting data).”    
 
Dacă sunteţi o companie cu un singur amplasament, puteţi utiliza o scurtătură în procesul de invitare. Dacă sunteţi o 
companie care anterior a înscris unul sau mai multe amplasamente, veţi fi rugaţi să ştergeţi amplasamentele deja 
înscrise şi aduse in perioada actuală de raportare. Aceasta nu va afecta rapoartele anilor precedenţi. Odată ce aţi 
parcurs aceşti paşi, vi se va permite să continuaţi în mod direct la formularul de raportare. Vă rugăm să consultaţi 
„Îndrumări pentru amplasamente şi companii care raportează în mod direct datele” din 2012 (2012 User Guidance for 
Sites and companies directly reporting data). 

 
- Raportare pentru amplasamente multiple 
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 Companiile cu mai multe amplasamente care doresc să le raporteze pe un singur raport, pot alege 
opţiunea de „Raportare pentru amplasamente multiple”. Totuşi, vă rugăm să notaţi că această opţiune nu este 
recomandată şi veţi fi rugaţi să confirmaţi că, dacă se solicită de către cel care v-a înscris, sunteţi de acord să 
identificaţi amplasamentele individuale, conform prevederilor articolului 7 (4) din Acordul European pentru Dialog Social 
(ESDA) privind silicea.  
 
La selectarea acestei opţiuni, vi se va oferi opţiunea de a şterge manual câteva sau toate amplasamentele individuale pe 
care le-aţi înscris în timpul raportării anterioare şi au fost aduse in perioada actuală de raportare,în 2012. Acesta va ajuta 
la evitarea numărătorii duble. Datele înscrierilor precedente nu vor fi afectate. Pentru continuare, veţi fi nevoiţi să 
confirmaţi într-o căsuţă că înţelegeţi condiţiile de bază a raportării mai multor amplasamente pe un singur formular. Dacă 
aţi confirmat aceasta, veţi obţine acces direct la un formular de raportare în care prima dată va trebui să precizaţi, câte 
amplasamente sunt incluse în raport. Vă rugăm să consultaţi„Îndrumări pentru amplasamente şi companii care 
raportează în mod direct datele” din 2012 (2012 User Guidance for Sites and companies directly reporting data).   
 

- Întrebări voluntare 

 Atunci când editaţi sau examinaţi raportul dvs. consolidat va trebui să adăugaţi în secţiunea „Întrebări voluntare” 
observaţiile relevante primite de la Membrii dvs. în secţiunea „Răspunsuri voluntare” pentru fiecare raport individual primit 
şi/sau să adăugaţi propriile observaţii pentru a insera informaţii relevante referitoare la aplicarea Acordului.  
 
Vă rugăm să indicaţi în căsuţele de text libere: 

• Observaţii referitoare la procesul de raportare; 

• Informaţii asupra iniţiativelor organizate pentru promovarea/ explicarea Acordului de Dialog Social 

NEPSI; 

• Orice alte comentarii: 

 Printre alte comentarii, dacă aveţi certitudinea că silicea cristalină nu sunt prezentă sau generată 

(în formă respirabilă) în amplasamentul dvs. în cazul în care aţi introdus „0” sub titlul „Risc de 

expunere”, vă rugăm să inseraţi aici o notă explicativă. De asemenea puteţi introduce lista fişelor de 

activităţi ale Ghidului bunelor practici NEPSI care au fost implementate în ultimii patru ani. 

 

După ce amplasamentele dvs. au completat şi confirmat raportul, acesta este blocat şi ca urmare nu mai poate fi 

editat. Totuşi, sistemul le permite să vă trimită o solicitare de deblocare a raportului lor. Puteţi face acest 

lucru utilizând opţiunea Înscriere / Editare Membri de la Panoul de control al sistemului dvs. (a se vedea secţiunea 

IV de mai jos). Această opţiune nu va mai fi disponibilă după ce a trecut termenul limită de raportare al 

amplasamentului (a se vedea mai jos). 

 

f. Invitaţi cu drept de citire 

 
Un Invitat cu drept de citire poate fi orice entitate care nu este inclusă în procesul de raportare, dar care are nevoie de 
acces la datele de raport ale unei companii sau ale unei Companii de control. Invita ţii cu drept de citire au acces la 
raportul consolidat al nivelului care îi invită şi al nivelului imediat inferior.  
 
Vă rugăm să menţineţi numărul de Invitaţi cu drept de citire la un nivel minim.  Pentru  evitarea  supraîncărcării 
sistemului, s-a stabilit un număr maxim de trei Invitaţi cu drept de citire per entitate.  
 
Este disponibilă o facilitate pentru consolidarea tuturor rapoartelor entităţilor care v-au înscris ca invitat. 
 
IV. UTILIZAREA SISTEMULUI 
 
La intrarea în sistem prin intermediul legăturii şi codului de trecere primite în două e-mailuri separate, veţi avea acces 
la Panoul dvs. de control. Aici sunt disponibile următoarele opţiuni:  
 

 Actualizare detalii de contact: Pentru a modifica detaliile dvs. de contact, vă puteţi conecta şi utiliza 
opţiunea "Modificaţi detaliile dvs.". Entitatea care v-a înscris va fi anunţată. 
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Sistemul vă permite să modificaţi, de asemenea, detaliile de contact ale membrilor pe care i-aţi înscris 
dvs. în nivelul imediat inferior. În acel moment vor fi anunţate atât contactele vechi cât şi cele noi. 
Entitatea care v-a înscris (nivelul imediat superior) va fi la rândul său anunţată. Toţi participanţii care primesc 
un astfel de anunţ sunt încurajaţi să verifice noile detalii de contact in cazul apariţiei oricărei urme de îndoială. 

 
 Înscriere/ Editare membri cu ajutorul unui „Formular de înscriere a membrilor”. Această opţiune vă 

permite să  înscrieţi membrii unul câte unul: introduceţi sau selectaţi  dintr-o listă verticală Numele  
entităţii, Tipul membrului, ţara, Limba aşteptată (adică limba în care doriţi ca utilizatorul să 
primească e-mailurile şi să utilizeze sistemul), Numele persoanei dvs de contact. şi adresa sa de e-
mail. După ce daţi clic pe „remitere”, sistemul va trimite automat acestei persoane de contact o legătură 
şi un cod de trecere pentru accesarea sistemului, de la adresa dvs. de e-mail. Dacă doriţi să înscrieţi şi 
să importaţi contacte dintr-o listă de contacte, mergeţi la „Import listă contacte”  (a se vedea mai jos). 

 
      De asemenea, prin Înscriere/ Editare membri veţi putea să vedeţi Membrii pe care i-aţi înscris în partea de 

jos a ecranului, în secţiunea „Membri deja înscrişi”. Aici puteţi să ştergeţi fiecare Membru (lucru imposibil dacă 
acesta şi-a înregistrat proprii Membri), să vedeţi numărul de Membri înscrişi de fiecare Membru 
(indicat la „Copii”), să retrimiteţi Membrului dvs. legătura şi codul de trecere şi să vedeţi starea raportului 
acestuia (în curs sau blocat). Dacă  un amplasament solicită Companiei sale  să-i deblocheze  raportul, 
opţiunea „Deblocare” va apărea pentru acest amplasament.    

 
 Import listă contacte: Importaţi una sau mai multe liste de contacte pentru a fi înscrise ca Membri. 

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a exporta contacte din Outlook/ Lotus Notes în Excel şi a 
le încărca în sistem. Toate contactele importate vor fi apoi afişate într-un nou ecran. Contactele 
nevalide pot fi respinse. Datele despre tipul membrului, ţara şi limba aşteptată sunt introduse în mod 
implicit şi trebuie editate una câte una. După ce aţi editat un Membru, daţi clic pe „Remitere”. Sistemul 
va trimite automat acestui contact o legătură şi un cod de trecere pentru accesarea sistemului, de la  
adresa  dvs.  de  e-mail.  Veţi  găsi  acest Membru înapoi în formularul „Membri deja înscrişi” (a se 
vedea paragraful de mai sus). 

 
 Respingere invitaţie: Dacă o entitate din nivelurile 3, 4, 5, 6 sau 7 desfăşoară activităţi în mai mult de unul 

dintre sectoarele implicate, poate primi invitaţii de a se conecta de la diferite Asociaţii de sector din UE. În 
aceste cazuri, entitatea poate opta pentru:  

- Acceptarea unei invitaţii şi înscrierea Membrilor într-un singur sector, caz în care va trebui să 
selecteze opţiunea „Respingere invitaţie” pentru toate celelalte sectoare.  

- SAU acceptarea mai multor invitaţii şi înscrierea Membrilor pentru fiecare dintre activităţile 
sectoriale alese conectându-se pentru fiecare sector separat.  

 
Respingeţi cererea de înscriere a Membrilor dvs. dacă, de exemplu, i-aţi înscris deja pe toţi 
pentru un alt sector. Entitatea care v-a înscris poate fi anunţată în legătură  cu respingerea dvs. şi 
este posibil să vă contacteze. 
 
Evitaţi numărătoarea dublă: În 2012, nu trebuie efectuată nici o înscriere a membrilor care au fost deja 
înscrişi în 2010. Dacă este necesar, entitatea care a efectuat înscrierea poate trimite din nou legătura şi 
codul de trecere. Dacă trebuie, totuşi, să înscrieţi un nou membru, vă rugăm să verificaţi că nu a fost deja 
înscris cu un nume diferit. 

  Companie cu un singur amplasament – În cazul în care aveţi doar un singur amplasament, se 
poate funcţiona ori ca o Companie standard şi se va înscrie singurul amplasament ca şi Membru normal 
sau, pentru a simplifica procesul, se poate acţiona ca şi companie cu un singur amplasament. Dacă 
optaţi pentru această opţiune, veţi fi conduşi la formularul de introducere de date, pe care va trebui să îl 
completaţi o singură dată, fără a mai fi nevoiţi să vă înscrieţi singurul amplasament ca Membru.  

 
1. Dacă sunteţi o companie care anterior nu a înscris nici un amplasament, puteţi trece în mod direct la 

formularul de raportare. Vă rugăm să consultaţi „Îndrumări pentru amplasamente şi companii care 
raportează în mod direct datele” din 2012 (2012 User Guidance for Sites and companies directly 
reporting data).”  
Dacă sunteţi o companie care anterior a înscris unul sau mai multe amplasamente, veţi fi rugaţi să 
ştergeţi amplasamentele deja înscrise şi aduse în perioada actuală de raportare. Aceasta nu va afecta 
rapoartele anilor precedenţi. Odată ce aţi parcurs aceşti paşi, vi se va permite să continuaţi în mod direct 
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cu formularul de raportare. Vă rugăm să consultaţi „Îndrumări pentru amplasamente şi companii care 
raportează în mod direct datele” din 2012. 

2. Există  două  opţiuni  în  Panoul  Companiei: Înscriere/Editare Membri sau Raportare Companie cu 
Un Singur  Amplasament. Aceste opţiuni se exclud reciproc: o dată ce o companie a înscris unul sau 
mai mulţi membri nu poate selecta „companie cu un singur amplasament”; şi invers, o dată ce a optat 
pentru funcţionarea ca şi companie cu un singur amplasament, nu poate înscrie membri 
(amplasamente). Pentru a evita orice eroare, va apărea un avertisment înainte ca respectiva 
companie să iniţieze oricare dintre cele două procese. 

3. Dacă o companie selectează opţiunea cu un singur amplasament, i se va prezenta chestionarul 
standard exact ca şi când ar funcţiona ca amplasament. În cazul în care nu s-a introdus nici o 
informaţie în noile rapoarte, compania se poate încă întoarce şi selecta opţiunea „Raportare 
Companie cu Un Singur Amplasament” sau opţiunea de amplasamente multiple dacă selectează 
Înscriere/ Editare Membri. Vor apărea avertismente în ambele cazuri. Aceasta nu va afecta raportarea 
din anii anteriori. 

  Companie cu amplasamente multiple: În cazul în care o companie doreşte să raporteze 
informaţii consolidate pentru o serie de amplasamente, este absolut necesar ca NEPSI să fie înştiinţată 
de numărul de amplasamente incluse. În acest scop este disponibil un buton adiţional în Panoul 
Companiilor: „Raportare Amplasamente Multiple”. La selectarea acestei opţiuni, se va afişa o căsuţă în 
care va trebui să confirmaţi că, deşi dvs. completaţi un raport pentru mai multe amplasamente, dacă se 
solicită de către cel care v-a înscris, sunteţi de acord să daţi toate informaţiile necesare pentru a permite celui 
care v-a înscris să identifice datele individuale ale amplasamentelor, conform prevederilor articolului 7 (4) din 
Acordul European pentru Dialog Social (ESDA) privind silicea. După acesta, veţi fi întrebaţi pentru câte 
amplasamente doriţi să introduceţi informaţii şi veţi fi conduşi la formularul de introducere de date pe care 
va trebui să îl completaţi o singură dată.  
La selectarea acestei opţiuni, vi se va oferi opţiunea de a şterge toate amplasamentele individuale pe 
care le-aţi înscris în timpul raportării anterioare şi au fost înaintate în mod automat în 2012, sau puteţi 
opta pentru ştergerea acestora manual. Datele înscrierilor precedente nu vor fi afectate – vă rugăm să 
consultaţi „Îndrumări pentru amplasamente şi companii care raportează în mod direct datele asupra 
amplasamentelor” din 2012 (2012 User Guidance for Sites and companies directly reporting site 
data).  
 

 Schimbare de proprietar/ fuzionare: Dacă managementul amplasamentului dvs. a schimbat proprietarul, 
vă rugăm să anunţaţi Secretariatul NEPSI pe adresa c.lanne@ima-europe.eu care  va  verifica  
împreună  cu  administratorul  modificările  care  trebuie implementate. Vă rugăm să reţineţi că 
entităţile care au efectuat înscrieri anterioare vor avea încă acces la vechile informaţii. Noul proprietar 
va trebui să solicite asistenţa administratorului pentru a accesa vechile informaţii. 
Vă rugăm să reţineţi că noul proprietar trebuie să înştiinţeze de asemenea nivelul superior, care va iniţia un 
nou proces de înscriere utilizând aceeaşi procedură ca şi pentru o nouă companie sau un nou 
amplasament. Se va genera o nouă legătură şi un nou cod de trecere care din acest moment vor 
trebui utilizate pentru raportare. 

 
 Întrebări voluntare: Această secţiune poate fi utilizată pentru completarea raportului dvs. consolidat. 

Atunci când editaţi sau vizualizaţi raportul dvs. consolidat, va trebui să adăugaţi în secţiunea „Întrebări 
voluntare” observaţiile relevante primite de la Membrii dvs. în secţiunea „Răspunsuri voluntare” pentru 
fiecare raport individual primit şi/sau să adăugaţi propriile observaţii pentru a insera informaţii relevante 
referitoare la aplicarea Acordului. Dacă nu completaţi secţiunea de Întrebări voluntare, secţiunea 
Răspunsuri voluntare, care a fost completată de către membrii dvs., nu va fi transmisă mai 
departe.  

 
 Adăugare/ Editare invitat cu drept de citire: Opţiune disponibilă numai pentru Companii de control şi 

pentru Companii 
 
 Imprimare formular raport: Imprimaţi o versiune necompletată a Raportului, dacă doriţi să exersaţi mai întâi 

sau dacă trebuie să îl trimiteţi Membrului (Membrilor) dvs. spre a fi completat pe hârtie. 
 
 Vizualizare/ Editare raport consolidat: Vizualizaţi raportul dvs. consolidat şi adăugaţi observaţii în 

secţiunea „Întrebări Voluntare”. 
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Sistemul va produce, pentru fiecare Membru înscris, un raport consolidat asupra informaţiilor 
cantitative furnizate de către amplasamentele de care este legat. Fiecare Membru va avea 
acces la propriul raport consolidat, şi la rapoartele consolidate ale Membrilor înscrişi de el (numiţi în 
sistem „copii”). Aşadar, doar Companiile vor avea acces la informaţiile neprelucrate ale amplasamentelor. 
Raportul consolidat va fi disponibil imediat ce un amplasament confirmă raportul său. Numărul 
amplasamentelor raportate este specificat în raportul consolidat, care se actualizează de fiecare dată 
când un nou amplasament raportează. 
 

 Schimbare definitivă a limbii: Selectaţi limba implicită în care veţi utiliza sistemul. 
 
 Deconectare 
 
 Imprimare instrucţiuni: Imprimaţi aceste îndrumări în format .pdf.  
 
 Trimitere e-mail la entitatea care v-a înscris 
  

 

V.  TERMENE LIMITĂ 
 
În 2012 rapoartele Amplasamentelor, Companiilor şi Companiilor de control (inclusiv secţiunea Chestiuni 
voluntare) trebuie finalizate până la data de 16 martie 2012. 
Toate nivelurile de la Asociaţiile de sector din UE şi până la Companii vor controla dacă raportarea a 
fost efectuată şi vor examina calitatea informaţiilor furnizate de nivelul inferior lor pentru a evita erori 
uşor de identificat.  
 

►►► Îndrumările în format PowerPoint sunt disponibile în secţiunea „Descărcări" de la 

www.nepsi.eu 
 

 
NEPSI Secretariat c/o IMA-Europe 

Twin Gardens (6° floor), rue des Deux Eglises 26, B - 1000 Brussels, Belgium 
Tel: 32 2 210 44 23, Fax: 32 2 210 44 29 

Email: c.lanne@ima-europe.eu 
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