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Agenţia Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
(EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un mediu
de lucru mai sigur, mai sănătos și mai productiv. Agenţia
cercetează, dezvoltă și distribuie informaţii fi abile, echilibrate
și imparţiale în materie de securitate și sănătate și organizează
campanii paneuropene de sensibilizare. Înfi inţată de Uniunea
Europeană în 1996 și având sediul la Bilbao, Spania, Agenţia
reunește reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai guvernelor
statelor membre, organizaţii patronale și sindicale, precum
și experţi recunoscuţi din toate statele membre ale UE-27
și chiar din afara acesteia.
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În contextul unui mediu economic dificil, Agenț ia Europeană pentru Sănătate ș i Securitate în 

Muncă (denumită în continuare „agenț ia”) continuă să promoveze importanț a unei calităț i 

corespunzătoare a securităț ii ș i sănătăț ii în muncă (SSM), cu accent pe argumentele 

economice. Pe fondul continuării discuț iilor despre următoarea strategie UE pentru sănătate 

ș i securitate în muncă, agenț ia a adoptat o perspectivă clară a direcț iei care trebuie urmată 

ș i a adoptat noul său program strategic pentru perioada 2014-2020. 

1 Observatorul european al riscurilor 
În 2013, agenț ia a publicat concluziile proiectului său emblematic din 2012 din seria „Previziuni”, 

intitulat „Locurile de muncă ecologice ș i securitatea ș i sănătatea în muncă” – raportul principal în 

limba engleză, precum ș i un raport de sinteză în ș ase limbi. Au urmat un raport privind SSM ș i 

energia eoliană ș i publicaț ii electronice (e-facts) despre construcț iile ecologice ș i instalaț iile solare 

de mici dimensiuni, precum ș i liste de verificare pentru identificarea pericolelor în cazul construcț iilor 

ecologice ș i al instalaț iilor solare de mici dimensiuni. De asemenea, agenț ia a lansat o nouă pagină 

web dedicată SSM la locurile de muncă ecologice. 

Proiectele din seria „Previziuni” folosesc o abordare pe bază de scenarii pentru identificarea ș i 

anticiparea riscurilor emergente pentru SSM, care derivă din schimbările intervenite în tehnologie sau 

societate. Agenț ia a comandat un studiu de fezabilitate pentru identificarea problemelor noi ș i 

emergente care prezintă cea mai mare relevanț ă, pentru a le explora în cadrul următorului studiu 

important din seria „Previziuni”. De asemenea, agenț ia a comandat o analiză a stadiului actual al 

tehnologiei – „Probleme curente ș i emergente legate de SSM în sectorul asistenț ei medicale, inclusiv 

în îngrijirea la domiciliu ș i asistenț a comunitară”. Asistenț a medicală ș i socială a fost identificată ca 

fiind un sector cu potenț ial ridicat de ocupare a locurilor de muncă, dar este un domeniu neglijat din 

punct de vedere al SSM, în special în ceea ce priveș te îngrijirea la domiciliu ș i asistenț a comunitară. 

Concluziile acestui studiu vor fi publicate în 2014. 

Pregătirile pentru a doua ediț ie a unui alt proiect emblematic al agenț iei – Sondajul european în 

rândul întreprinderilor privind riscurile noi ș i emergente (ESENER) – au fost finalizate în 2013. 

Această lucrare importantă oferă perspective asupra modului în care sunt gestionate riscurile la locul 

de muncă în întreaga Europă. Pentru prima dată, sondajul din 2014 va include microîntreprinderile 

(5-10 angajaț i) ș i sectorul agriculturii. 

Printre alte lucrări importante finalizate în 2013 s-a numărat o analiză a literaturii de specialitate, 

intitulată „Noi riscuri ș i tendinț e privind sănătatea ș i securitatea femeilor la locul de muncă”, care a 

furnizat, printre alte perspective, o actualizare importantă a informaț iilor despre cancerul la femei 

cauzat de condiț iile de la locul de muncă ș i despre riscurile profesionale pentru sănătatea 

reproductivă a femeilor. Un raport de ultimă oră privind tipurile de cancer profesional ș i un altul 

referitor la pericolele pentru reproducere existente la locul de muncă sunt în curs de pregătire ș i vor fi 

publicate în 2014.  

Rezultatele preliminare ale 

importantului proiect-pilot „Munca 

în condiț ii mai bune de securitate 

ș i sănătate la orice vârstă: 

securitatea ș i sănătatea în muncă 

în contextul îmbătrânirii populaț iei 

active” au fost prezentate în cadrul 

unei conferinț e care a avut loc la 

Parlamentul European în 

decembrie 2013. Lucrările au fost 

publicate pe site-ul agenț iei la 

începutul anului 2014. 

Tot în 2013, raportul agenț iei 

intitulat „Priorităț i de cercetare în 

domeniul securităț ii ș i sănătăț ii 

în muncă în Europa: 2013-2020” 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/summary-green-jobs-and-occupational-safety-and-health-foresight-on-new-and-emerging-risks-associated-with-new-technologies-by-2020/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/occupational-safety-and-health-in-the-wind-energy-sector
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/occupational-safety-and-health-in-the-wind-energy-sector
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-70-occupational-safety-and-health-issues-associated-with-green-building/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-68-osh-and-small-scale-solar-energy-applications/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-68-osh-and-small-scale-solar-energy-applications/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-71-hazard-identification-checklist-occupational-safety-and-health-issues-associated-with-green-building/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-71-hazard-identification-checklist-occupational-safety-and-health-issues-associated-with-green-building/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-69-hazard-identification-checklist-osh-risks-associated-with-small-scale-solar-energy-applications/view
https://osha.europa.eu/ro/topics/green-jobs
https://osha.europa.eu/ro/esener-enterprise-survey
https://osha.europa.eu/ro/esener-enterprise-survey
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-at-work
https://osha.europa.eu/ro/teaser/safer-and-healthier-work-at-any-age-conference-materials-available-online
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
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identifică priorităț ile de cercetare menite să completeze cunoș tinț ele noastre în conformitate cu 

Strategia Europa 2020. Pornind de la concluziile raportului, agenț ia va întocmi o listă scurtă de 

„priorităț i principale” ș i va dispune întocmirea unor documente de poziț ie în 2014.  

În sfârș it, agenț ia a continuat să lucreze la proiectul OSHwiki, în pregătirea lansării oficiale din vara 

anului 2014. În total, s-au comandat, elaborat ș i aprobat 121 de noi articole, iar alte 28 sunt în curs de 

realizare. Acest proiect a suscitat un interes major la Reuniunea la nivel înalt pe tema locurilor de 

muncă sigure ș i sănătoase, care a avut loc în noiembrie la Bilbao, ș i a stârnit interesul organizaț iilor 

internaț ionale din domeniul SSM. 

2 Informaț ii privind mediul de lucru 
Redactarea ghidului de campanie pentru campania 2014-2015, intitulată Managementul stresului 

pentru locuri de muncă sănătoase, a reprezentat o mare realizare. Campaniile reprezintă activitatea 

emblematică de sensibilizare a agenț iei ș i o modalitate importantă prin care informaț iile pot ajunge 

la locurile de muncă, în special la microîntreprinderi ș i la întreprinderile mici ș i mijlocii (IMM-uri). De 

asemenea, s-a lucrat mult la pregătirea de informaț ii practice care să vină în sprijinul întreprinderilor, 

în special al IMM-urilor, în gestionarea riscurilor psihosociale la locul de muncă. Se va elabora un ghid 

electronic, în toate limbile UE, care va fi publicat înainte de Săptămâna europeană pentru sănătate ș i 

securitate în muncă din octombrie 2014. Tot în 2014 vor fi publicate două analize importante, menite 

să îmbunătăț ească modul în care sunt înț elese riscurile psihosociale ș i strategiile potenț iale de 

combatere a acestora. 

Campania 2012-2013, Împreună pentru prevenirea riscurilor, a fost cea care a înregistrat cel mai mare 

succes până acum, cu mai multe activităț i ș i mai mulț i parteneri oficiali decât toate campanile 

anterioare. De asemenea, a marcat o „primă experienț ă” importantă: în iunie, agenț ia a organizat la 

Bruxelles un eveniment de succes cu partenerii de campanie – „Analize comparative ș i schimb de 

bune practici în domeniul securităț ii ș i sănătăț ii în muncă”. Evenimentul a reunit profesioniș ti ș i 

factori de decizie din domeniul SSM, care au avut ocazia de a împărtăș i lecț iile învăț ate ș i 

exemplele de bune practici. 

De la lansarea sa în 2011, instrumentul 

online interactiv de evaluare a riscurilor 

(proiectul OiRA) a devenit piatra de 

temelie a activităț ii agenț iei de 

promovare activă a SSM la locurile de 

muncă din întreaga Europă, în special la 

IMM-uri, care reprezintă 99% dintre 

întreprinderi ș i ale căror resurse sunt 

adesea limitate. În 2013, au fost 

publicate nouă instrumente noi: 

instrumente pentru saloanele de coafură 

din Belgia (în franceză ș i flamandă) ș i 

din Portugalia, un instrument în limba 

spaniolă pentru ș colile de ș oferi ș i unul 

pentru atelierele de pielărie ș i tăbăcărie 

(în catalană), un instrument în limba 

lituaniană pentru atelierele de reparaț ii auto, instrumente pentru firmele de catering din Franț a ș i 

Grecia, un instrument în limba letonă pentru munca de birou ș i un instrument pentru întreprinderile 

private de securitate din UE. Alte circa 50 de instrumente sunt în curs de dezvoltare, iar membrii 

comunităț ii OiRA care s-a format în întreaga Europă colaborează pentru dezvoltarea ș i 

perfecț ionarea instrumentelor. Agenț ia sprijină această activitate asigurând instruire pentru utilizarea 

generatorului de instrumente OiRA ș i prin biroul de asistenț ă tehnică pentru comunitatea OiRA. 

În plus, agenț ia a comandat un studiu de fezabilitate privind promovarea ș i susț inerea utilizării pe 

scară largă a instrumentelor de aplicare a soluț iilor SSM care sunt deja disponibile sau în curs de 

dezvoltare în statele membre. 

http://www.oshwiki.eu/
https://www.healthy-workplaces.eu/ro?set_language=ro
https://www.healthy-workplaces.eu/ro?set_language=ro
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/ro/hw2012
https://osha.europa.eu/en/seminars/benchmarking-event-summary.pdf
https://osha.europa.eu/en/seminars/benchmarking-event-summary.pdf
http://www.oiraproject.eu/
http://www.oiraproject.eu/
http://www.oiraproject.eu/
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Alte publicaț ii importante apărute în timpul anului au fost rapoartele „Culturi diferite la locul de muncă: 

asigurarea securităț ii ș i sănătăț ii prin aptitudini de conducere ș i participare” ș i „Securitatea ș i 

sănătatea în muncă ș i educaț ia: abordarea ș colii ca întreg”. 

3 Comunicare, campanii ș i promovare 
Campania „Locuri de muncă sigure ș i sănătoase” 2012-2013, intitulată „Împreună pentru prevenirea 

riscurilor”, a avut ca punct de pornire realizările din anul anterior. Un număr record de 87 de parteneri 

oficiali ai campaniei – societăț i ș i organizaț ii din sectoarele public ș i privat din întreaga Europă – ș i-

au unit forț ele cu agenț ia pentru a se concentra pe îmbunătăț irea securităț ii ș i sănătăț ii la locul 

de muncă prin dezvoltarea aptitudinilor de conducere ș i de gestionare ș i prin participarea lucrătorilor. 

În peste 30 de ț ări, s-au desfăș urat evenimente de sensibilizare, iar agenț ia a lansat un set de 

instrumente online pentru campanie, permiț ând astfel oricui să îș i organizeze uș or propria campanie 

de securitate ș i sănătate. Ceremonia de decernare a premiilor pentru bune practici a avut loc la 

Dublin în aprilie, marcând preș edinț ia irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul Săptămânii 

europene pentru securitate ș i sănătate la locul de muncă din luna octombrie s-au organizat sute de 

evenimente la nivel naț ional, cu accent pe instruire ș i îndrumare, seminarii ș i conferinț e, iar 

platformele sociale au contribuit la sensibilizarea oamenilor faț ă de campanie ș i de mesajele sale. 

Campania s-a încheiat în noiembrie, cu ocazia Reuniunii la nivel înalt pe tema locurilor de muncă 

sigure ș i sănătoase de la Bilbao. La acest eveniment s-au reunit circa 300 de delegaț i pentru a 

schimba idei ș i lecț ii învăț ate, a valorifica realizările campaniei ș i a se asigura că activitatea de 

prevenire a riscurilor va continua mult timp după finalizarea campaniei. 

Pe măsură ce campania 2012-2013 

se apropia de sfârș it, pregătirile 

pentru campania „Managementul 

stresului pentru locuri de muncă 

sănătoase” 2014-2015 ajungeau 

într-un stadiu avansat. S-au făcut 

planuri, s-a creat o strategie de marcă 

ș i s-au elaborat principalele materiale 

promoț ionale. De asemenea, 

partenerii agenț iei din consorț iul 

Napo au realizat un film despre stres 

a cărui vedetă este Napo, popularul 

personaj de animaț ie. 

Concluziile celui de-al treilea Sondaj 

de opinie paneuropean privind 

securitatea ș i sănătatea în muncă au fost publicate pe 9 mai, pentru a coincide cu ziua Europei. Peste 

16 500 de angajaț i din 31 de ț ări au fost intervievaț i cu privire la stresul de la locul de muncă ș i la 

SSM în rândul lucrătorilor vârstnici. Rezultatele s-au bucurat de multă atenț ie din partea presei ș i au 

confirmat faptul că mesajul campaniei 2014-

2015 – riscurile psihosociale pot fi gestionate 

în acelaș i mod sistematic ca ș i orice alt 

aspect legat de SSM – trebuie promovat în 

toată Europa.  

De asemenea, a fost pus la punct ș i testat 

un portofoliu de sensibilizare pentru punctele 

focale, în vederea promovării OiRA ș i 

încurajării asimilării sale în rândul IMM-urilor. 

Pe parcursul anului s-au desfăș urat nouă 

seminarii promoț ionale în Belgia, Cipru, 

Grecia (două sesiuni corelate), Letonia (trei 

sesiuni corelate) ș i Lituania (două sesiuni 

separate).  

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/diverse-cultures-at-work-ensuring-safety-and-health-through-leadership-and-participation
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/diverse-cultures-at-work-ensuring-safety-and-health-through-leadership-and-participation
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/occupational-safety-and-health-and-education-a-whole-school-approach
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/occupational-safety-and-health-and-education-a-whole-school-approach
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/ro/about/campaign-partners#mainContent
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/ro/about/campaign-partners#mainContent
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/ro/resources/campaing_toolkit#mainContent
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/ro/resources/campaing_toolkit#mainContent
https://osha.europa.eu/ro/competitions/good-practice-award_2012-2013
https://osha.europa.eu/en/seminars/hwc-summit-2013
https://osha.europa.eu/en/seminars/hwc-summit-2013
https://www.healthy-workplaces.eu/ro/campaign-material
https://www.healthy-workplaces.eu/ro/campaign-material
https://www.healthy-workplaces.eu/ro/tools-and-resources/napo-film/napo-film?set_language=ro
https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-press-kit-2013.pdf
https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-press-kit-2013.pdf
https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-press-kit-2013.pdf
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Pentru al cincilea an consecutiv, agenț ia a prezentat Premiul de film dedicat locurilor de muncă 

sănătoase la Festivalul Internaț ional de Film Documentar ș i de Animaț ie de la Leipzig (DOK 

Leipzig). De asemenea, agenț ia finanț ează producț ia ș i subtitrarea DVD-urilor cu filmul câș tigător 

în vederea distribuirii sale prin intermediul punctelor focale naț ionale ș i organizează proiecț ii în 

toate ț ările Europei.  

În 2013 s-a lansat un nou film cu Napo, despre 

alunecare ș i împiedicare: Napo în... Nu e deloc 

de râs. Iniț iativa „Napo pentru învăț ători” pune 

la dispoziț ie online o serie de resurse, inclusiv 

filme cu Napo, cu scopul de a integra SSM în 

educaț ie ș i de a deprinde copiii, de la o vârstă 

fragedă, cu obiceiuri bune privind securitatea ș i 

sănătatea. Până la sfârș itul lui 2013, pachetul 

„Napo pentru învăț ători” era disponibil în 18 

limbi ș i fusese promovat în 23 de state membre 

ș i ț ări din Spaț iul Economic European. 

 

Pe parcursul anului 2013, biroul de presă a promovat ș i a făcut publică activitatea agenț iei. 

Parteneriatul cu mass-media pentru campanii a devenit mai puternic, iar campania 2012-2013 a fost 

susț inută de 20 de parteneri media din nouă state membre. Noua abordare de popularizare a 

ceremoniei de acordare a premiilor pentru bune practici a crescut considerabil gradul de vizibilitate al 

premiilor. Reproiectarea site-ului agenț iei a continuat ș i va fi finalizată în 2014, consolidând poziț ia 

sa ca prim punct de referinț ă în Europa pentru informaț ii în domeniul SSM. În 2013, agenț ia a 

publicat 11 rapoarte noi ș i 12 publicaț ii electronice (e-facts), precum ș i o serie de materiale 

promoț ionale ș i audiovizuale. 

Parteneriatul de comunicare al agenț iei cu Reț eaua întreprinderilor europene (EEN) a prosperat în 

2013. Punctele focale naț ionale ș i ambasadorii SSM în cadrul EEN au organizat 18 reuniuni ale 

parteneriatelor naț ionale în vederea diseminării informaț iilor către locurile de muncă din Europa, în 

special către IMM-uri. De asemenea, cei doi parteneri au colaborat la organizarea pentru prima dată a 

Premiului EEN pentru SSM, care recunoaș te meritele în promovarea remarcabilă a mesajelor SSM în 

rândul IMM-urilor. Primul premiu a fost acordat în cadrul Reuniunii la nivel înalt pe tema locurilor de 

muncă sigure ș i sănătoase, care a avut loc la Bilbao în luna noiembrie. 

4 Lucrul în reț ea ș i coordonarea 
Punerea în aplicare a programului strategic multianual al agenț iei pentru perioada 2014-2020 va 

consolida legăturile cu reț eaua sa de puncte focale. În 2013, provocarea a constat în asigurarea 

faptului că reț eaua de puncte focale continuă să funcț ioneze bine, în pofida mediului de afaceri 

dificil. Vizitele la nivel înalt au ajutat guvernele ș i partenerii sociali să înț eleagă importanț a 

activităț ii punctelor focale. Agenț ia a organizat două astfel de vizite în 2013, una în Lituania ș i una 

în Finlanda. Pe plan internaț ional, agenț ia a susț inut Organizaț ia Internaț ională a Muncii printr-un 

atelier de instruire pentru factorii de decizie în domeniul SSM, la care s-a prezentat modelul tripartit 

european. 

Agenț ia a continuat să pregătească ț ările candidate ș i potenț ial candidate pentru implicarea în 

activităț i de SSM la nivel european, de exemplu prin sprijinirea eforturilor de aderare la reț eaua sa 

de puncte focale ș i de participare la activităț ile sale, prin traducerea ș i tipărirea materialelor din 

campaniile „Locuri de muncă sigure ș i sănătoase”, prin distribuirea de DVD-uri cu Napo ș i prin 

încurajarea de a candida la premiile pentru bune practici. Această ultimă acț iune s-a dovedit de 

succes în special în 2013, când o societate din Turcia s-a numărat printre câș tigători – o excelentă 

demonstraț ie a impactului pe care îl are activitatea agenț iei. 

Biroul de legătură de la Bruxelles ș i-a continuat activitatea de bază, în sensul reprezentării agenț iei 

ș i furnizării de informaț ii partenerilor principali. În 2013 s-a intensificat activitatea Biroului din sfera 

dialogului social european în ceea ce priveș te potenț ialul comitetelor sectoriale de dialog social de a 

https://osha.europa.eu/ro/competitions/hw_film_award_2013
https://osha.europa.eu/ro/competitions/hw_film_award_2013
http://www.dok-leipzig.de/
http://www.dok-leipzig.de/
http://www.napofilm.net/en/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-018-no-laughing-matter
http://www.napofilm.net/en/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-018-no-laughing-matter
http://www.napofilm.net/en/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-018-no-laughing-matter
http://www.napofilm.net/ro/napo-for-teachers
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/ro/about/media-partners#mainContent
https://osha.europa.eu/en/publications/corporate/eu-osha-multi-annual-strategic-programme-2014-2020/view
https://osha.europa.eu/en/about/organisation/focal_points
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contribui la dezvoltarea unor instrumente pentru proiectul OiRA. De asemenea, Biroul a organizat o 

vizită de succes pentru o serie de deputaț i ai Parlamentului European la sediul central al agenţiei, 

aceș tia putând afla, direct de la sursă, mai multe despre modul în care se desfăș oară activitatea 

agenț iei. 
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