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Substanțele chimice  sunt parte integrantă
a societății  moderne,  majoritatea
organizațiilor utilizându-le în activitățile
de zi  cu zi .  Companiile care produc,
depozitează,  transportă sau utilizează pe
amplasament substanțe periculoase sunt
vulnerabile la hazarde tehnogene (sau
hazarde tehnologice).  Impactul potențial
al unui accident tehnologic poate fi
evaluat prin estimarea riscului.   
Pericolul (Hazardul) este proprietatea
intrinsecă a unei substanţe periculoase
sau a unei situaţii  fizice,  cu potenţial de a
produce daune asupra sănătăţii  umane ori
asupra mediului Hazardele tehnogene
reprezintă disfuncţionalităţi  acci-
dentale în proiectarea şi  managementul
structurilor construite,sistemelor de
transport sau activităţilor industriale   
 

Managementul
substante̦lor periculoase
și hazardele tehnogene

Ce trebuie să 
stiți?

care pot afecta activitatea umană şi  mediul
înconjurător.  Acestea au cauze multiple,
putând fi  determinate de erori de operare,
lipsa pregătirii  pentru reacţia în situaţii  de
urgenţă,  deficienţe de proiectare,
management inadecvat,  acţiuni de sabotaj
sau terorism, factori socio-culturali  sau
declanșarea unor hazarde naturale.  
Vulnerabilitatea  -  reprezintă măsura în care
un sistem poate fi  afectat în urma impactului
cu un hazard și  cuprinde totalitatea
condiţiilor fizice,  sociale,  economice și  de
mediu care măresc susceptibilitatea
sistemului respectiv.  
Riscul este definit  ca probabilitatea ca
expunerea la un pericol (hazard) să ducă la o
consecință negativă sau,  mai simplu,  un
pericol nu prezintă risc dacă nu există o
expunere la acest pericol.  
Accident major -  un eveniment,  cum ar fi  o
emisie majoră,  un incendiu sau o explozie ce
rezultă din evoluţii  necontrolate în cursul
exploatării  oricărui amplasament care intră
sub incidenţa prevederilor prezentei legi şi
care conduce la pericole grave,  imediate sau
întârziate,  pentru sănătatea umană sau
pentru mediu,  în interiorul sau în
exteriorul amplasamentului,  şi  care implică
una ori mai multe substanţe periculoase. .    

Accidentele majore care implică substanțe
periculoase au adesea consecințe grave,  după
cum s-a constatat în accidente precum cele
de la Seveso,  Bhopal,  Schweizerhalle,
Enschede,  Toulouse și  Buncefield.  O serie de
lecții  au fost învățate după aceste accidente:
a crescut nivelul de conștientizare cu privire
la pericolele substanțelor chimice,  iar
elaborarea reglementărilor internaționale
privind activitățile industriale și  siguranța
mediului a ținut seama de mai multe aspecte
constatate în urma acestor accidente. .  
Accidentul de la Seveso (Italia) din anul 1976
a fost un accident industrial  de mare
amploare,  care a avut loc la o uzină chimică
pentru fabricarea de pesticide şi  ierbicide.
Un nor dens de vapori care conţineau
tetraclorodibenzoparadioxin (TCDD) a fost
eliberat de la un reactor folosit  pentru
producerea de triclorofenol.  193 de persoane
(0,6% din locuitorii  din zonă) au suferit  de
cloracnee,  mai ales copii .  Nicio persoană nu a
murit,  dar unele au rămas cu sechele pe
viaţă.  Un tipar neobișnuit de mortalitate
cardiovasculară a fost raportat la populația
expusă.  Media de cancer şi  de malformaţii
congenitale nu a crescut în mod semnificativ,
dar sugerează o abatere de la probabilitatea
pentru anumite tipuri de cancer.  



Cu toate acestea,  ecologic,  efectele
dezastrului au fost enorme: faţă de cele
3300 animale domestice moarte,  aproape
70000 de bovine intoxicate au fost
sacrificate.  Din cauza contaminării
imediate a circa zece kilometri pătraţi  de
teren şi  de vegetaţie,  mai mult de 600 de
persoane au fost evacuate din casele lor şi
peste 2000 au fost tratate pentru
intoxicaţie.   
Evenimentul a determinat adoptarea unei
legislaţii  care vizează prevenirea şi
controlul acestor accidente.  
Catastrofa de la Bhopal (1984) este
considerată ca fiind cel mai grav accident
industrial  din lume și  a avut loc în cadrul
uzinei de pesticide Union Carbide India
Limited din Bhopal,  Madhya Pradesh,  India.
Aproximativ 40 de tone de metil  de
izocianat (MIC) au fost eliberate
accidental,  expunând 558125 de persoane.
Bilanțul oficial  al  victimelor imediate
precizează 2259 de decese,  fiind confirmate
un total de 3787 de decese legate de acest
accident.  Efectele catastrofei au continuat
să se manifeste mulți  ani după accident:  s-
au născut sute de copii  cu deficiențe neuro-
motorii ,  orbi sau cu alte dizabilități  și
malformații ,  mai ales la nivelul sistemului
osos sau sistemului muscular.      

Guvernul indian și  activiștii  locali  au
susținut că managementul deficitar și
întreținerea amânată au creat o situație în
care întreținerea de rutină a conductelor a
provocat o curgere inversă a apei într-un
rezervor MIC, declanșând dezastrul,  iar
Union Carbide Corporation a susținut că apa
a intrat în rezervor printr-un act de sabotaj.  
Compania implicată a încercat să evite
asumarea responsabilității  legale.  În cele din
urmă, a ajuns la o înțelegere cu guvernul
indian și  a acceptat responsabilitatea morală.
În 1989,  Union Carbide Corporation a plătit
470 milioane USD (907 milioane dolari în
2014) pentru a soluționa litigiile care au
decurs în urma accidentului.  Suma este
considerată mică pentru consecințele asupra
sănătății  și  asupra numărului de persoane
expuse.  Acest eveniment a indicat necesitatea
aplicării  unor standarde internaționale
pentru siguranța mediului,  strategii  de
pregătire și  răspuns pentru situații  de
urgență în vederea evitării  unor accidente
similare.  

Substanțele periculoase prezintă o
posibilă amenințare pe termen lung sau
scurt pentru mediul înconjutător sau
pentru sănătatea și  siguranța populației
(impactul se poate extinde chiar dincolo
de granițele naționale).  Gravitatea
accidentului de la Seveso a determinat
Consiliul Europei să emită așa-numita
Directivă Seveso (1982),  prin care s-au
introdus reglementări stricte privind
producerea și  stocarea a aproximativ 80
de substanțe considerate foarte
periculoase.  Ca urmare a adaptărilor
continue a prevederilor referitoare la
accidentele majore datorate substanţelor
chimice periculoase la 4 iulie 2012 a fost
adoptată noua Directivă 2012/18/EU de
înlocuire a Directivei 96/82/CE,
cunoscută și  sub denumirea de Directiva
Seveso III .  
Agenția Europeană pentru Produse
Chimice (ECHA) este instituția abilitată
care implementează legislația Uniunii
Europene privind substanțele chimice.
Regulamentul REACH (înregistrarea,
evaluarea,  autorizarea și  restricționarea
substanțelor chimice) este un regulament
al Uniunii  Europene,  adoptat pentru
îmbunătăţirea protecţiei  sănătăţii  umane
şi a mediului faţă de riscurile pe care le
pot prezenta produsele chimice,  

Este mai bine să 
previi decât să 
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îmbunătățind competitivitatea industriei
chimice din UE. REACH se aplică tuturor
substanțelor chimice,  nu doar celor
folosite în procese industriale,  ci  şi  în
viața cotidiană (în produse de curățare,
vopsele,  încălțăminte sau articole de
îmbrăcăminte,  mobilier etc.) .   
Regulamentul CLP impune
producătorilor,  importatorilor sau
utilizatorilor din aval de substanțe sau
amestecuri să își  clasifice,  eticheteze și
ambaleze substanțele chimice
periculoase în mod corespunzător înainte
de a le introduce pe piață.  De exemplu,
elementele de etichetare se referă la
pictograme, cuvinte de avertizare și  fraze
standard pentru pericol,  prevenire,
intervenție,  depozitare și  eliminare,
pentru fiecare clasă și  categorie de
pericol.   
Regulamentele UE referitoare la
substanțele periculoase au fost transpuse
și la nivelul legislației  României.  Legea
nr.  59/2016,  care abrogă HG 807/2007,
reglementează măsuri pentru prevenirea
accidentelor majore în care sunt
implicate substanţe periculoase,  precum
şi pentru limitarea consecinţelor
acestora asupra sănătăţii  umane şi
asupra mediului,  în vederea asigurării
unui nivel ridicat de protecţie pe întreg   

.
teritoriul naţional,  într-o manieră
consecventă şi  eficace.    
Potrivit  prevederilor acestei legi,
operatorul economic are obligația de a
lua toate măsurile necesare pentru a
preveni accidentele majore și  pentru a
limita consecințele acestora asupra
sănătății   umane și  asupra mediului și  de
a dovedi autorităților competente,  în
orice moment,  că a luat toate măsurile
necesare pentru prevenirea accidentelor
 majore care implică substanțe
periculoase și  pentru limitarea
consecințelor acestora asupra sănătății
umane și  asupra mediului.  Conform
acestui act normativ,  în funcție de tipul,
cantitatea,  tipul și  forma fizică sub care
se prezintă substanța sau substanțele
periculoase în cauză,  precum şi în funcție
de capacitățile de stocare existente,
amplasamentele care intră sub incidența
legii  sunt clasificate în două categorii :
amplasament de nivel inferior și
amplasament de nivel superior.  
Evaluarea și  caracterizarea
amplasamentelor se face de către o
echipă comună a autorităților
competente desemnate la nivel județean
(agențiile județene pentru protecția
mediului,  prin secretariatul de risc,
denumite în continuare SRAPM;   

Comisariatul Municipiului București ,
Comisariatul Rezervației  Biosferei
"Delta Dunării"  şi  comisariatele
județene din cadrul Gărzii  Naționale de
Mediu și  Inspectoratul pentru Situații
de Urgență București-Ilfov respectiv
inspectoratele județene pentru situații
de urgență în urma depunerii  de către
operatorul economic a documentației
necesare,  conform Legii  nr.59/2016.
Evaluarea se face pe baza informațiilor
oferite de fișele tehnice de securitate
(MSDS).    
Fișele tehnice de securitate trebuie să
însoțească substanțele (preparatele)
chimice periculoase și  furnizează
informații  tehnice necesare pentru
clasificare,  etichetare,  transport,
manipulare și  depozitare,  precum și
privind frazele de pericol,  de precauție-
prevenire a riscului,  mijloacele de
prevenire a incendiilor și  primul-ajutor.
Sunt întocmite conform regulamentului
REACH (Regulamentul (CE)
nr.1272/2008 cu modificările
ulterioare).  
 
Procesul de management al  riscurilor
este destul de simplu și  are câteva
elemente esențiale.



Fig. 1. Procesul de management al riscului (după
https://chemical.kao.com/global/sustainability/s
aicm/article_04.html)

Preveniți, evaluați 
și gestionați 

Eliminarea totală a substanțelor periculoase
de pe un amplasament elimină riscul,  dar
pentru că acest lucru nu este posibil ,  un
management corespunzător al  riscului este
neapărat necesar atât în condiții  normale,  cât
și  în condiții  anormale    (activități  de
întreținere,  situații  de urgență) care pot
exista pe amplasament.  
Respectarea reglementărilor legislației  în
vigoare și  un management responsabil  al
substanțelor periculoase la nivel local,
național și  global este de o importanță
majoră pentru o gestionare eficientă a
riscului.  
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Sustenabilitatea,  alături de procesul de
tranziție către modele de business cu un
puternic caracter sustenabil  reprezintă
tendințe globale agreate.  Acestea se
referă la o importantă schimbare în
societate și  în forțele de bază care
contribuie la crearea identității  noastre.  
 
 

Tendinte̦ globale și
investiti̦i în comunitate

Ce trebuie să 
stiți?

Sursa photo:  https://www.granbymarketing.com/paper-
sustainability-catalogue-brochure-magazine-printing/   

Sustenabilitatea în afaceri poate fi
definită prin sintagma Triple bottom
line,  și  a fost adusă în discuție de
Elkington in 1997,  ca reacție la practica
de a evalua performanța unui business
doar din punct de vedere financiar.
Tripple bottom line este o abordare mai
echilibrată pentru analiza
performanțelor unei companii de-a
lungul timpului care ia în considerare
profitul,  oamenii și  planeta,  astfel ,
încercând să măsoare performanța
financiară,  socială și  de mediu,  axându-se
pe cei trei  piloni ai  conceptului
dezvoltării  sustenabile.  
Responsabilitatea socială corporativă,
reprezintă un concept în continuă
tranziție care include toate
transformările prin care trece un
business spre o dezvoltare sustenabilă,  în
încercarea acestuia de a purta
responsabilitatea impactului pe care îl
are în societate și  asupra mediului.    

Sustenabilitatea 
în afaceri

De la citatul faimos al  economistului
Milton Friedman care respinge ideea de
CSR (1970):  “Singura responsabilitate
socială a unei afaceri este să își  crească
profitul” ,  am ajuns astăzi la schimbarea
paradigmei,  în favoarea acestui concept.
Presiunea transformării  vine din mai
multe direcții :  comportamentul
consumatorilor care pun accent pe
protecția mediului,  schimbarea
legislației ,  competitorii  care își  doresc sa
fie lideri în acest domeniu și ,  nu în
ultimul rând, investitorii .  
Clasicele teorii  descriu deciziile
investitorilor ca fiind bazate doar pe
variabile financiare și  pe câștigul
așteptat.  “Socially Responsible Investing
(SRI)” ,  este o mișcare care face ca aceste
teorii  să nu mai fie de actualitate.
Această mișcare poate fi  considerată
reflexia conceptului sustenabilității  în
zona investițiilor financiare,  considerând
că portofoliul de investiții  ia în calcul și
performanțele sociale și  impactul asupra
mediului al  unei companii,  nu doar
performanțele financiare.  Investitorii  au
început să fie interesați  de comporta-
mentul social al  unei companii,  prin
performanțele de CSR,   



astfel  reprezentând un motor important
al schimbării  companiilor în acest sens.
In literatura de specialitate este des
întâlnită corelația între creșterea
performanței de CSR a unui business (de
exemplu prin introducerea unor produse
ecologice,  utilizarea surselor de energie
regenerabilă,  obținerea diverselor
certificări  precum ISO 14001,  reducerea
emisiilor de CO2, obținerea de premii eco
ș.a.m.d) și  creșterea prețului unei acțiuni
la bursă a aceleași companii.  De
asemenea,  se observă o scădere mult mai
abruptă a prețurilor acțiunilor la bursă
în cazul evenimentelor negative sociale
sau de mediu provocate de o companie
(în cazul accidentului din aprilie 2010
provocat de BP în Golful Mexicului,
prețul acțiunilor companiei a scăzut la
jumătate pana la sfârșitul lunii  iunie).  
Există mai multe explicații  în spatele
acestei mișcări.  Din ce în ce mai des este
demonstrat faptul că investiția de bani și
timp în CSR este profitabilă mai ales din
punct de vedere financiar,  cu rezultate pe
termen lung..  Reducerea consumului
(prin eficientizare sau prin reducere)
și/sau reducerea pierderilor este cel mai
evident exemplu;  la acesta se mai poate
adaugă și  schimbarea atitudinii    
 

angajaților,  care vor sa lucreze în
companii cu un impact pozitiv în
societate și  schimbarea atitudinii
consumatorilor care își  doresc produse
obținute în moduri cat mai sustenabile.
Cea de-a doua explicație pune accent pe
valorile etice și  morale ale investitorilor
care încep să atârne din ce în ce mai greu
în luarea deciziilor financiare.  
Raportarea responsabilității  sociale
corporative este instrumentul cel mai des
întâlnit prin care o companie comunică
părților interesate (stakeholder-ilor)
performanțele dobândite din punct de
vedere social și  de mediu,  alături de
obiective viitoare.  
Desigur,  nu avem cum să nu ne întrebăm:
cum putem să măsurăm nivelul de CSR al
unei companii,  cât de mult este aceasta
implicată în societate și  cât de mult
contribuie la dezvoltarea durabilă a
acelei societăți? Sau,  și  mai mult decât
atât,  cât de mult este CSR și  cât de mult
este PR?   
România pare sa fie încă departe de
aceste povești ,  însă multe semne spre
aceasta tranziție au început să apară.  
Conform noilor cerințe legale
„Raportarea de sustenabilitate” a devenit
obligatorie în țara noastră     
 
 

conform Ordinului nr.  1938/2016 al
Ministerului Finanțelor Publice (MFP)
care transpune în legislația românească
prevederile Directivei UE 95/2014.  
Odată cu începerea anului 2019 această
raportare trebuie să existe la toate 
entitățile de interes public cu peste 500
angajați .  
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Noile cursuri sunt interesante și  vin în

ajutorul Dvs.  prin dezvoltarea de

competențe,  deprinderi și  aptitudini care

să sporească încrederea în activitatea pe

care o desfășurați .

Lansăm o nouă 
serie de cursuri !

Contactați-ne !
dacă vă stârnește interesul 
un anumit CURS.

Notă
Pentru cei interesați structura cursurilor
poate fi pusă la dispoziție dacă ne contactați
pe office@denkstatt.ro 
 
Data, locația și agenda de desfășurare a
cursului va fi pusă la dispoziție la cerere
celor care se vor înscrie. Calendarul de mai
jos prevede doar săptămâna propusă pentru
desfășurare. 
 
Cursurile au o durată de 2 zile fiecare. 
 

Unde?
Pe email la 
office@denkstatt.roCALENDAR



EVENIMENTE

ANUL 2018
reprezintă unul dintre anii
emblematici pentru compania
denkstatt România.  
 
O dată cu o nouă identitate vizuală
proaspătă și revigorată vom celebra și
cei 10 ani de când promovăm valorile  
unei societăți sustenabile! 
 

Emblematicul artist
va imortaliza
portretele celor
prezenț i .

ARTĂ  
 
SUSTENABILITATE 
 
AMINTIRI 
 

Stefan Popa 
Popa`s va fi 
cu noi.

NETWORKING
Data de 27 septembrie a acestui
an va fi  una de sărbătoare pentru
compania noastră.  Alături de cei
mai importanți clienți  și
parteneri ai  noștri ,  vom petrece o
seara minunată în compania unui
invitat de Cartea Recordurilor:
Ștefan Popa Popa`̀s.  
 
Dorim să mulțumim tuturor celor
care ne-au fost alături în tot
acest timp și  să ne exprimăm încă
o dată angajamentul față de
societatea în care ne desfășurăm
activitatea și  bineînțeles față de
mediu! 


