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Anul 2017 a fost un an important pentru Agenția Europeană pentru Securitate și 
Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și pentru Uniunea Europeană (UE). În anul 
aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, Jean-Claude Juncker, 
președintele Comisiei Europene, a anunțat Pilonul european al drepturilor sociale. 
EU-OSHA salută acest pilon, care se concentrează pe egalitatea de șanse, o 
creștere favorabilă incluziunii și condiții de muncă echitabile – inclusiv dreptul la 
locuri de muncă sigure, sănătoase și bine adaptate. Pe tot parcursul anului, Agenția 
a organizat o serie de evenimente majore, inclusiv Summitul campaniei „Locuri de 
muncă sănătoase pentru toate vârstele”. De asemenea, a fost organizată, în comun 
cu Comisia Europeană, Conferința privind instrumentele de evaluare a riscurilor 
pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici (MIM), pentru a discuta valoarea 
proiectului Agenției Modulul online interactiv de evaluare a riscurilor (OiRA) și pentru 
a face schimb de bune practici în implementarea instrumentelor OiRA. De 
asemenea, EU-OSHA a prezentat cele mai recente rezultate ale proiectului său 
„Costurile și beneficiile securității și sănătății în muncă (SSM)” la Congresul mondial 
pentru securitate și sănătate în muncă din Singapore, manifestându-și angajamentul 
continuu față de foaia de parcurs privind agenții cancerigeni prin numeroasele 
activități de sensibilizare pe care le-a organizat. Un alt eveniment emblematic în 
2017 a fost primirea Premiului Ombudsman-ului European pentru bună administrare. 

1 Anticiparea schimbărilor 
Studiul prospectiv efectuat pe durata a doi ani „Riscurile noi și emergente la adresa SSM 
asociate tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) până în 2025” a continuat în 2017. 
Scopul este de a furniza factorilor de decizie din UE, guvernelor statelor membre și 
partenerilor sociali informații cu privire la riscurile noi și emergente identificate, precum și 
pentru a încuraja dezbaterile privind politicile și măsurile care ar putea să prevină sau să 
gestioneze astfel de riscuri.  

Un raport care rezultă din acest proiect și care explorează posibile scenarii viitoare pentru 
2025 în legătură cu impactul digitalizării economiei asupra SSM a fost publicat în 2017: 
Tendințe principale și factori ai schimbărilor 
aduse tehnologiilor informației și comunicațiilor și 
locului de desfășurare a muncii. Raportul final, o 
sinteză, o broșură și benzi desenate care prezintă 
cele patru scenarii urmează să fie publicate în 
2018.  

Proiectul prospectiv identificase activitățile 
intermediate de platformele digitale ca 
reprezentând un domeniu de interes tot mai 
crescut. Un raport pe acest subiect, 
Reglementarea impactului economiei platformelor 
online asupra securității și sănătății muncii, a fost 
publicat ca răspuns la interesul puternic 
manifestat de părțile interesate ale EU-OSHA. © SHUTTERSTOCK/ Willyam Bradberry 
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În urma unor prezentări adresate Punctelor focale naționale ale EU-OSHA și a unor discuții 
cu acestea, în iulie 2017 au fost publicate versiuni revizuite a două documente de analiză 
elaborate de experți, cu privire la imprimarea 3D și tehnologia de monitorizare la locul de 
muncă. 

2 Date și cifre 
2.1 ESENER 
Lucrările privind cea de-a doua ediție a Sondajului european în rândul întreprinderilor privind 
riscurile noi și emergente (ESENER-2), care vizează descrierea stării actuale a gestionării 
SSM în locurile de muncă europene, s-au încheiat în 2017. Pe tot parcursul anului s-au 
desfășurat evenimente naționale, conferințe și seminarii pentru a promova concluziile 
ESENER-2 și s-a finalizat o evaluare externă a sondajului. 

În aprilie 2017 a fost publicat un raport privind participarea lucrătorilor în cadrul gestionării 
SSM, bazat pe rezultatele ESENER-2. Concluziile acestei analize calitative care a vizat 
instituții din șapte state membre ale UE și din diferite sectoare sprijină o asociere între 
angajamentul legat de gestionare față de SSM, participarea lucrătorilor și bunele practici la 
locul de muncă. O sinteză a acestui raport a fost publicată în mai multe limbi. 

De asemenea, au fost publicate rezultatele unei colaborări valoroase între EU-OSHA, 
Eurostat și Eurofound, într-un raport intitulat Riscurile pentru sănătate și securitate la locul de 
muncă: o analiză comună a trei sondaje importante. Prin combinarea concluziilor ESENER-
2, a modulului ad hoc al Sondajului UE privind forța de muncă din UE cu privire la 
accidentele de muncă și alte probleme de sănătate legate de muncă și a celui de-al șaselea 
Raport european privind condițiile de muncă, acest studiu a inclus perspectivele lucrătorilor 
și întreprinderilor privind SSM, pentru a oferi o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra 
situației SSM din Europa. 

2.2 Analize generale în domeniul SSM 
În 2017, lucrările au continuat pe marginea unui proiect 
amplu care explora practicile de gestionare specifice MIM, 
precum și politicile de la nivelul UE. Cele mai recente 
rezultate ale acestui proiect au fost publicate în două 
rapoarte din 2017. Unul descrie modul în care SSM poate 
fi sprijinită în MIM prin politici, strategii și măsuri practice, 
pe baza analizei a 44 de exemple de bune practici din 12 
țări UE diferite. Celălalt descrie bunele exemple de 
gestionare a SSM identificate, detaliind, de exemplu, 
modul în care intermediarii, autoritățile și instituțiile SSM 
sprijină microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM) în 
gestionarea SSM. EU-OSHA a diseminat aceste rezultate 
la nivel național și internațional, inclusiv la Congresul 
mondial privind securitatea și sănătatea în muncă. 

O analiză de specialitate, Recuperarea și revenirea la locul 
de muncă după vindecarea cancerului, rezultată în urma unui proiect privind problemele cu 
care se confruntă supraviețuitorii de cancer care revin la locul de muncă și angajatorii lor, a 
fost publicată de Ziua mondială împotriva cancerului (4 februarie 2017). Raportul final al 

© EU-OSHA/Tomas Bertelsen 
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acestui proiect va fi publicat în 2018. În decembrie, a fost publicat un studiu de fezabilitate 
privind elaborarea unui sondaj pentru măsurarea gradului de expunere a lucrătorilor la 
agenții cancerigeni. La începutul anului, a fost publicată o analiză de specialitate privind 
utilizarea unor sisteme santinelă sau de alertă pentru depistarea bolilor profesionale. 

EU-OSHA a lansat un nou proiect în 2017, menit să furnizeze dovezi clare că investiția în 
SSM aduce beneficii economice evidente. Un raport asupra analizei primei etape a acestui 
proiect, Estimarea costului accidentelor la locul de muncă și al bolilor profesionale: O analiză 
a surselor de date europene, a fost publicat în luna martie. În plus, a fost elaborat un model 
de aproximare a costurilor, care să permită estimarea costurilor asociate cu bolile 
profesionale și accidentele de muncă la nivel global, la nivelul UE și la nivel regional. Aceste 
estimări sunt folosite pentru a crea un instrument de vizualizare a datelor cu privire la 
valoarea SSM, ușor de utilizat și care este acum disponibil online. 

Înainte de campania planificată „Locuri de muncă sănătoase 2020-2021” privind afecțiunile 
musculo-scheletice (AMS), EU-OSHA a început să elaboreze o nouă analiză SSM care 
vizează îmbunătățirea înțelegerii acestei probleme majore privind SSM și găsirea de noi 
modalități de prevenire a AMS asociate muncii. 

3 Instrumente pentru gestionarea SSM 
OiRA, o platformă care oferă instrumente 
interactive online gratuite care pot fi utilizate 
pentru a efectua evaluări ale riscurilor la locul de 
muncă, este esențială pentru eforturile EU-
OSHA de a ajuta întreprinderile, în special MIM-
urile, și de a le sprijini în gestionarea SSM. 
Pentru a face mai ușor pentru intermediari și alte 
părți interesate să dezvolte, să acceseze și să 
partajeze cu MIM-urile instrumentele OiRA și 
materialele conexe, site-ul OiRA a fost refăcut și 
relansat la sfârșitul anului 2016 și promovat în 
cursul anului 2017. În plus, în cursul anului a fost 
promovat și un set de instrumente de 
promovare, care conține instrumente — inclusiv un nou film cu Napo și un infografic — 
pentru a ajuta părțile interesate și intermediarii să mărească interesul publicului față de OiRA 
și să sporească utilizarea acestor instrumente de către MIM-uri. Comunitatea OiRA, alcătuită 
din 16 parteneri sectoriali naționali și 14 parteneri de la nivelul UE, a fost foarte activă în 
2017; de exemplu, au fost publicate 19 instrumente noi, numărul lor total ajungând la 137, iar 
numărul de evaluări de risc efectuate cu ajutorul instrumentelor a crescut de la aproximativ 
22 000 în octombrie 2016 la aproape 65 000 până la sfârșitul anului 2017. 

© EU-OSHA  
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4 Sensibilizare 
4.1 Campanii 

Campania „Locuri de muncă 
sănătoase pentru toate vârstele” 
din 2016-2017 a avut un mare 
succes, în mare parte mulțumită 
eforturilor depuse de Punctele 
focale naționale EU-OSHA, de 
partenerii oficiali ai campaniei și 
de partenerii media ai campaniei. 

Unul dintre principalele produse 
lansate în sprijinul campaniei a 
fost instrumentul de vizualizare 
de date „Munca în condiții mai 
bune de securitate și sănătate la 
orice vârstă”, care permite 

utilizatorului să găsească date și cifre cu privire la forța de muncă europeană pentru fiecare 
stat membru și pentru UE în ansamblu. Ghidul electronic „Locuri de muncă sănătoase pentru 
toate vârstele” a continuat să fie promovat pe tot parcursul anului 2017, iar un raport 
important referitor la campanie, Către locuri de muncă favorabile persoanelor în vârstă din 
Europa: o abordare formulată de agenții ale UE referitoare la întreaga viață profesională și la 
îmbătrânire, a fost produs în colaborare cu Cedefop, EIGE și Eurofound. 

În 2017 au avut loc mai multe evenimente dedicate schimbului de bune practici, inclusiv un 
eveniment de două zile la Bruxelles, organizat de EU-OSHA, care a cuprins ateliere de lucru 
și ședințe plenare despre  munca sigură, sănătoasă și durabilă. De asemenea, au fost 
organizate evenimente de partenerii de campanie la sediul lor, de exemplu în Italia și 
Germania. 

Ceremonia decernării Premiilor pentru bune practici a fost organizată la Valetta, în Malta, la 
26 aprilie 2017. Nouă organizații au fost premiate, iar altele nouă au fost felicitate pentru 
activitatea lor. Concomitent cu ceremonia de premiere a fost lansată o broșură cu 
prezentarea organizațiilor premiate și felicitate. 

Săptămâna europeană pentru securitate și sănătate în muncă a avut loc în perioada 23-27 
octombrie, reunind un număr record de persoane implicate în activitățile campaniei pe 
mijloacele de comunicare socială folosind hashtag-ul #EUhealthyworkplaces. 

Summitul „Locuri de muncă sigure și sănătoase”, desfășurat pe două zile, care a încheiat 
campania 2016-2017, a avut loc la Bilbao, în noiembrie. În plus față de sesiunile plenare, au 
existat patru sesiuni interactive paralele, participarea publicului fiind încurajată prin sondaje 
de opinie și sesiuni de întrebări și răspunsuri. Cei peste 350 de delegați care au participat la 
summit au avut ocazia să reflecteze asupra campaniei, să facă schimb de bune practici și să 
relaționeze. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 
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O altă componentă-cheie a campaniei 2016-2017 a fost Pachetul european de asistență 
pentru campanii (ECAP), care a sprijinit punctele focale naționale în organizarea a peste 200 
de activități asociate campaniei. 

Campania 2018-2019 — Locuri de muncă sănătoase prin managementul substanțelor 
periculoase — își propune să mărească gradul de conștientizare cu privire la riscurile 
prezentate de substanțele periculoase la locul de muncă și să promoveze o cultură a 
prevenirii riscurilor. Pregătirile pentru campanie s-au derulat în 2017, incluzând lansarea unei 
pagini cu o numărătoare inversă pe noul site al campaniei pentru locuri de muncă sigure și 
sănătoase, campania începând oficial în aprilie 2018. 

4.2 Activități de sensibilizare 
În noiembrie 2017 a fost acordat Premiul de film dedicat locurilor de muncă sănătoase 
următorilor câștigători comuni: Before the Bridge de Lewis Wilcox (SUA) și Turtle Shells de 
Tuna Kaptan (Germania). Un alt film, Alien de Morteza Atabaki (Turcia), a primit o mențiune 
specială din partea juriului. 

Cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a lui 
Napo, EU-OSHA a creat un logo aniversar 
special pentru site-ul Napo și a fost produs și 
un clip cu „La Mulți Ani”. Pe lângă cele două 
filme cu Napo, referitoare la proiectul OiRA și 
la siguranța și sănătatea pentru șoferii 
profesioniști, securitatea și sănătatea la locul 
de muncă au fost promovate în beneficiul 
navetiștilor printr-o campanie Napo în metroul 
din Bilbao. 

EU-OSHA a participat la o serie de evenimente importante de sensibilizare în 2017, inclusiv 
Congresul mondial pentru securitatea și sănătatea în muncă din Singapore, desfășurat în 
octombrie, și cel de-al 35-lea Congres și Târg comercial internațional A + A din Düsseldorf, 
Germania. 

În ceea ce privește activitatea mass-media, 2017 a fost un an încărcat pentru EU-OSHA, cu 
15 știri și comunicate de presă, peste 70 de articole și răspunsuri la solicitări de la canale 
mass-media, 858 de mențiuni în presa online și peste 8 000 de postări pe platformele 
sociale. 

Site-ul oficial EU-OSHA a fost activ pe parcursul anului 2017, publicând 64 de titluri de presă 
multilingve și 112 știri și având peste 1,2 milioane de vizitatori unici. Pe site-ul campaniei au 
fost publicate alte 14 teme de interes și 18 articole de știri, care au avut peste 95 000 de 
vizitatori până la sfârșitul anului 2017. EU-OSHA a continuat să-și intensifice prezența pe 
Facebook, Twitter, LinkedIn și YouTube, cu postări aproape zilnice. Evenimentul oficial de 
schimb de bune practici, partenerul oficial al campaniei, Summit-ul „Locuri de muncă 
sănătoase” și Săptămâna europeană pentru securitate și sănătate în muncă au generat o 
mare activitate online. 

Multilingvismul este o piatră de temelie a UE și este vital pentru succesul EU-OSHA, astfel 
că una din temele de interes ale EU-OSHA din 2017 a primit Premiul Ombudsman-ului 

© EU-OSHA/Markel Redondo 
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https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
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European pentru bună administrare pentru un proiect comun cu EUIPO și Centrul de 
Traduceri al UE, pentru dezvoltarea unei instrument care să îmbunătățească gestionarea 
traducerii site-urilor multilingve. 

5 Diseminarea cunoștințelor în rețea 
EU-OSHA a reformulat obiectivele pe termen lung ale OSHwiki, enciclopedia sa online 
multilingvă cu informații despre SSM. Au fost adăugate articole noi la platformă, iar cele 
existente au fost editate pe tot parcursul anului. 

În 2017, EU-OSHA a colaborat cu Comisia Europeană la elaborarea și lansarea versiunii-
pilot a unui sistem de informații în domeniul SSM la nivelul UE, care va presupune culegerea 
și compilarea de date cu privire la o serie de indicatori referitori la SSM, de exemplu, 
strategiile naționale în domeniul SSM și accidentele de muncă în UE, care generează în final 
o vizualizare interactivă a datelor. 

Un proiect de culegere a informațiilor privind 
strategiile SSM la nivelul statelor membre s-a 
apropiat de finalizare în 2017, rezultatele sale 
urmărind să contribuie la dezvoltarea noului 
sistem de informații în domeniul SSM. 

Un seminar de 2 zile pe tema instrumentelor 
electronice pentru prevenirea riscurilor 
prezentate de substanțele periculoase a avut 
loc la Bilbao în luna septembrie. 

Împreună cu Direcția generală pentru 
ocuparea forței de muncă, EU-OSHA a 
publicat ghidul electronic VeSafe cu privire la 
riscurile profesionale generate de vehicule. 
Aceste riscuri reprezintă 29 % din totalul accidentelor de muncă mortale în Europa. 

6 Colaborarea în rețea și comunicarea instituțională 
În 2017, Consiliul de conducere s-a întrunit de două ori, adoptând proiectul de document de 
programare pentru 2018-2020, iar Biroul s-a reunit pentru a discuta direcția pe termen mai 
lung a Agenției. De asemenea, EU-OSHA a avut întâlniri cu Grupul consultativ pentru 
instrumente și sensibilizare și cu Grupul consultativ pentru cunoștințe în domeniul SSM, 
pentru a discuta chestiuni legate de campanie și alte proiecte în derulare. 

© TNO 

© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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EU-OSHA a continuat să relaționeze și să încurajeze relații strânse cu diverse instituții 
europene și cu alte părți interesate pe parcursul anului 2017. Agenția sprijină deplin crearea 
Pilonului european al drepturilor sociale, care definește securitatea și sănătatea în muncă în 
mod clar ca fiind un drept social fundamental, și lucrează îndeaproape cu Comisia pe 
această temă. Mai mult, în 2017, EU-OSHA a adus o contribuție constructivă la dezbaterea 
privind înființarea unei Autorități europene a muncii, a salutat prezența unei delegații de 
deputați în PE în cadrul unei vizite de studiu în Bilbao și a continuat să dedice resurse pentru 
Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni. 

EU-OSHA apreciază foarte mult bunele sale relații de lucru cu partenerii săi, de exemplu 
Punctele focale naționale și Rețeaua întreprinderilor europene. Pentru prima dată, Punctele 
focale naționale ale țărilor Benelux au organizat un eveniment de campanie comun, în 
Belgia, iar punctele focale nordice s-au reunit pentru a derula activități regionale de 
cooperare. În 2017, EU-OSHA a continuat să colaboreze îndeaproape cu EEN, iar 
ambasadorii SSM ai EEN vor fi implicați în lansarea și implementarea campaniei „Locuri de 
muncă sănătoase 2018-2019”. 

EU-OSHA a ajutat țările din Balcanii de Vest și Turcia să se integreze în sistemul european 
al SSM; finanțarea din cadrul Instrumentului de asistență pentru pre-aderare a fost reînnoită 
în 2017. Întâlnirile cu Punctele focale, sesiunile de formare și atelierele în cadrul acestei 
activități au condus la o mai bună înțelegere a practicilor europene în materie de SSM și a 
îmbunătățit dialogul social în întreaga regiune. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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CUM VĂ PUTEȚI PROCURA PUBLICAȚIILE 

UNIUNII EUROPENE? 

Publicații gratuite: 

• un singur exemplar:  

pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• mai multe exemplare/postere/hărți:  

de la reprezentanțele Uniunii Europene (http://ec.europa.eu/represent_ro.htm),  

de la delegațiile din țările care nu sunt membre ale UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_ro.htm) 

sau contactând rețeaua Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_ro.htm)  

la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit în toată UE) (*). 
 

(*)  Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice (unii operatori și unele cabine  

 telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri). 

Publicații contra cost: 

• pe site-ul EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Agenția Europeană pentru  
Securitate și Sănătate în Muncă 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spania 
Тel. +34 944358400 
Fax +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Agenția Europeană pentru Securitate și 
Sănătate în Muncă (EU-OSHA) contribuie la 

transformarea Europei într-un loc de muncă mai 

sigur, mai sănătos și mai productiv. Agenția 

cercetează, elaborează și difuzează informații 

fiabile, echilibrate și imparțiale privind sănătatea 

și securitatea și organizează campanii 

paneuropene de sensibilizare. Înființată de 

Uniunea Europeană în 1994 și având sediul în 

Spania, la Bilbao, agenția reunește 

reprezentanți ai Comisiei Europene, ai 

guvernelor statelor membre, ai patronatelor și 

sindicatelor, precum și experți renumiți din toate 

statele membre ale UE și din afara lor. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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