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Sănătatea și securitatea muncii:  
Toţi implicaţi,  
toţi participanţi!
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ANGAJAMENTUL NR. 5 AL 
MANIFESTULUI VINCI „ÎMPREUNĂ, 
SĂ ATINGEM OBIECTIVUL ZERO 
ACCIDENTE”

Declaraţia comună făcută de Xavier Huillard, 
Președinte Director General VINCI, împreună 
cu comitetul european de întreprindere.

Angajamentul cu privire la obiectivul „zero accidente” se află în centrul 
Manifestului VINCI. Prezenta declaraţie, elaborată împreună cu Comitetul 
european de întreprindere al Grupului, este dovada unei voinţe comune de a 
atinge acest obiectiv. 

Ea are ca scop să creeze un cadru de referinţă cu privire la acţiunile 
indispensabile și fundamentale care vor fi implementate, precum și la acţiunile 
de progres și analizele ce trebuie întreprinse în cadrul societăţilor Grupului în 
materie de protecţia sănătăţii și de prevenire a riscurilor profesionale.

Ea exprimă convingerea comună cu privire la faptul că progresul nu este posibil 
decât împreună cu toţi colaboratorii și reprezentanţii acestora prin promovarea 
culturii noastre din domeniul securităţii muncii.

Rueil-Malmaison 1 iunie 2017

Xavier Huillard,
Președintele Director General VINCI

Noureddine Boudjeniba, 
Secretarul Comitetului european de întreprindere
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Fiecare manager trebuie să garanteze securitatea și sănătatea colaboratorilor 
aflaţi sub responsabilitatea sa. Experienţa reţelei Sănătate și Securitatea muncii 
este un sprijin pentru el în acţiunile pe care trebuie să le întreprindă.

Fiecare colaborator, indiferent de nivelul său în ierarhia întreprinderii, trebuie să fie 
preocupat de propria sa stare de sănătate și de securitatea muncii, dar și să ţină 
cont de sănătatea și securitatea muncii pentru persoanele prezente în perimetrul 
său de intervenţie. 

Modul de efectuare a operaţiunilor și regulile de securitatea muncii trebuie să 
fie cunoscute și respectate, materialele, uneltele și echipamentele de protecţie 
trebuie utilizate în conformitate cu instrucţiunile de utilizare și purtate corect.

Orice situaţie de pericol iminent pentru sănătate și securitatea muncii, constatată 
de către colaboratori, trebuie să fie imediat semnalată angajatorului sau 
superiorului ierarhic competent. Niciun reproş nu poate fi făcut unui angajat dacă 
semnalează o astfel de situaţie. 

Toate mijloacele prin care se pot mobiliza competenţele, motivaţia și 
potenţialul creativ al diferiţilor participanţi în vederea ameliorării securităţii 
muncii, a protecţiei sănătăţii și a mediului de lucru trebuie să fie favorizate 
și utilizate pentru promovarea unei culturi comune în acest domeniu în 
cadrul Grupului precum și la societăţile din exterior.

Să fie asociaţi în acest scop reprezentanţii 
personalului
Participanţi cheie, reprezentanţii personalului din fiecare entitate sunt informaţi 
în mod transparent și trebuie să poată fi generatori de propuneri în vederea 
implementării acţiunilor de îmbunătăţire a condiţiilor de lucru și de prevenire a 
accidentelor de muncă şi a riscurilor profesionale.

TOŢI IMPLICAŢI, 
TOŢI PARTICIPANŢI

Toţi colaboratorii sunt 
preocupaţi de sănătatea 
și securitatea muncii și 
trebuie să se implice în 
acest sens. 
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Acţiuni fundamentale și indispensabile

 Analiza riscurilor 

Un management eficient al sănătăţii și securităţii muncii necesită o analiză a 
riscurilor cât mai devreme posibil, care să fie aplicată tuturor situaţiilor de muncă: 
mediul de lucru, modurile de operare, uneltele şi materialele utilizate etc.

 Echipamentele de protecţie 

Fiecare entitate pune gratuit la dispoziţia colaboratorilor săi echipamentele de 
protecţie individuală adaptate la fiecare situaţie de lucru, în conformitate cu 
instrucţiunile aplicabile în ţara respectivă și care să le asigure protecţia eficientă 
în domeniul sănătăţii și securităţii muncii.

 Procedurile, modul de efectuare a operaţiunilor și organizarea muncii 

Măsurile de prevenţie care rezultă din evaluarea riscurilor fac parte integrantă 
din procedurile și modul de efectuare a operaţiunilor. Entităţile Grupului 
implementează o organizare a muncii prin care se favorizează securitatea muncii 
și protecţia sănătăţii colaboratorilor lor. 

 Sensibilizarea și instruirea în domeniul securităţii 

Fiecare entitate are responsabilitatea, în vederea asigurării nivelului de protecţie 
adecvat, să favorizeze conștientizarea de către toţi participanţii, informându-i 
asupra riscurilor legate de activitatea lor precum și asupra măsurilor necesare în 
vederea reducerii sau înlăturării aceste riscuri. 
Colaboratorii sunt formaţi, în timpul programului de lucru, în domeniul sănătăţii 
şi securităţii muncii, cu precizarea instrucţiunilor și explicaţiilor legate de locul lor 
de muncă sau de misiunea lor. 
O atenţie deosebită se va da înţelegerii obligatorii a instrucţiunilor de securitate 
de către fiecare dintre persoanele care intervin operativ la locul de muncă.

Analiza
riscurilor

01
Sensibilizarea 
și instruirea în 

  domeniul securităţii

04

Echipamentele
de protecţie

02
Procedurile, modul de

efectuare a operaţiunilor 
și organizarea muncii

03

ACESTE ACŢIUNI FAC SĂ PROGRESEZE REZULTATELE DIN 
DOMENIUL SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA MUNCII,

CONDIȚIA PRELIMINARĂ FIIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR.

Aceste acţiuni trebuie 
implementate la nivelul 
tuturor entităţilor 
Grupului.
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Acţiunile de progres și analizele de efectuat 
Conştientizarea de către toate persoanele care intervin operativ la 
nivelul siturilor.
Obiectivul „zero accidente” se aplică atât colaboratorilor VINCI, cât și personalului 
temporar şi lucrătorilor din exterior, care trebuie să beneficieze la nivelul fiecărui 
loc de producţie de condiţii comparabile de securitatea muncii. În logica acestui 
angajament, întreprinderile din cadrul Grupului îi asistă pe subcontractanţii lor în 
propriul lor demers de ameliorare.

Dezvoltarea unei politici de sănătate la locul de muncă.
Fiecare entitate se angajează să acţioneze asupra îmbunătăţirii continue a 
condiţiilor de muncă, în special prin analizele privind organizarea activităţilor în 
scopul reducerii dificultăţilor, precum și asupra dezvoltării calităţii vieţii la locul de 
muncă, în special prin prevenirea riscurilor psihosociale.

Monitorizarea rezultatelor și diseminarea 
informaţiilor
Condiţie necesară a progreselor reale și durabile, rezultatele acţiunilor întreprinse 
sunt măsurate pe baza unor indicatori relevanţi, ce fac obiectul unei prezentări 
care va da loc unor schimburi de opinii cu privire la mijloacele care pot eventual 
îmbunătăţi aceste rezultate. 

Orice accident trebuie să facă obiectul unei anchete metodice și aprofundate 
în cadrul întreprinderii, în comun cu reprezentanţii personalului. Identificarea 
situaţiilor cu risc şi a aproape-accidentelor trebuie favorizată pentru a reduce 
numărul de accidente, dar şi, mai ales, pentru a construi o cultură a securităţii 
muncii de zi cu zi. 

Prezenta declaraţie este menită să promoveze în general o bună circulaţie a 
informaţiei cu privire la sănătatea și securitatea muncii, și reaminteşte interesul 
diseminării bunelor practici și a transferului de experienţă în cadrul unui demers 
de îmbunătăţire continuă. 

Aplicarea declaraţiei
În conformitate cu modelul descentralizat al Grupului și cu respectarea 
obiectivului de adaptare a acţiunilor la situaţia din teren, angajamentele din 
domeniul Sănătăţii și Securităţii muncii sunt hotărâte și transpuse în cadrul 
fiecărui pol, în vederea promovării îmbunătăţirii continue.

Factorii de conducere se preocupă de implementarea concretă a acţiunilor în 
favoarea sănătăţii și securităţii muncii colaboratorilor din propriul lor perimetru. 

În conformitate cu acordul Comitetului european de întreprindere VINCI în 
vigoare, se transmite o informare trimestrială către biroul Comitetului cu privire la 
accidentele de muncă, accidentele de pe traseu și bolile profesionale.

Prezenta declaraţie este tradusă în toate limbile ţărilor care au reprezentanţi în 
cadrul Comitetului european de întreprindere pentru a permite o largă difuzare în 
cadrul Grupului.

Sănătatea și securitatea 
în muncă – suntem toţi 
implicaţi!
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Dorinţa noastră: promovarea 
unei culturi comune în 
domeniul sănătăţii și 
securităţii muncii.



VINCI
1973, boulevard de La Défense
CS 10268
F–92757 Nanterre Cedex
Tel.: + 33 1 57 98 61 00
www.vinci.com
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