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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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Securitatea şi sănătatea în muncă - preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.
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Principalele activităţi în anul 2011 
Având la conducere un nou director (Christa Sedlatschek a preluat funcţia de la 
Jukka Takala în anul 2011), agenţia a continuat să depună eforturi într-un mediu 
economic dificil pentru a promova securitatea şi sănătatea în muncă (SSM): 
pledând în favoarea faptului că alocarea de timp şi resurse securităţii şi sănătăţii 
în muncă reprezintă o investiţie, nu o cheltuială şi că o bună securitate şi 
sănătate în muncă este în beneficiul companiilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károly György, preşedinte, şi Christa Sedlatschek, director 

 

 
COLECTAREA ŞI ANALIZA INFORMAŢIILOR 
 

Observatorul european al riscurilor 
Proiectul de previziune – proiect emblematic al agenţiei – ne invită să privim dincolo de acele riscuri în 
prezent „emergente” la locul de muncă, pentru a încerca să anticipăm schimbarea pe termen mai lung. 
Aceasta implică elaborarea unor scenarii în anumite domenii tematice, analizarea a ceea ce se poate 
întâmpla în cazul anumitor evoluţii sau schimbări tehnologice în cadrul societăţii, precum şi implicaţiile 
pentru SSM cu privire la care factorii de decizie pot lua măsuri. Primul Proiect de previziune analizează 
locurile de muncă „ecologice”; cele care presupun tehnologii şi practici concepute pentru reducerea 
impactului asupra mediului.  

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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În anul 2011, a fost publicat un raport care 
identifică principalii factori ai schimbărilor în 
domeniu, precum şi un alt raport cu privire la 
principalele tehnologii în acest domeniu care 
pot afecta sănătatea şi securitatea la locul de 
muncă şi au fost începute lucrările la elaborarea 
de scenarii: identificarea şi testarea anumitor 
situaţii viitoare alternative cu scopul de a 
contribui la procesul decizional viitor.  

Proiectele de revizuire şi analiză a cercetărilor 
au inclus prezentarea rezultatelor unui proiect 
de doi ani cu privire la situaţia femeilor din 
perspectiva SSM şi provocările specifice în 
materie de sănătate şi securitate generate de 
numărul mai mare de femei prezente în acest 
moment pe piaţa forţei de muncă. A fost 
publicat un rezumat al acestor rezultate, care 
subliniază noile riscuri şi tendinţe în ceea ce 
priveşte securitatea şi sănătatea femeilor la 
locul de muncă.  

Un alt proiect important din cursul ultimului an a 
implicat dezvoltarea unui site „OSHwiki”. 
Agenţia constituie o bază de date de articole, 
care va reprezenta nucleul OSHwiki la lansarea 

acestuia, programată pentru anul 2013. Primul lot de peste 60 de articole OSHwiki a fost deja primit. 
 
 
 
Unul dintre principalele proiecte ale agenţiei din ultimii ani a fost Sondajul european în rândul 
întreprinderilor privind riscurile noi şi emergente (ESENER), care, pentru prima dată, ne oferă o imagine 
în timp real a modului în care sunt gestionate o serie de riscuri importante la locul de muncă în Europa. 
Proiectul a presupus colectarea de date de la directori şi reprezentanţi ai lucrătorilor pe probleme de 
sănătate şi securitate din întreaga Europă cu privire la modul în care riscurile la adresa sănătăţii şi 
securităţii în muncă sunt tratate la locul lor de muncă. Accentul este pus, în special, pe riscurile 
psihosociale, cum ar fi stresul legat de muncă, violenţa şi hărţuirea, obiectivul fiind acela de a le oferi 
factorilor de decizie informaţii care să îi ajute în procesul decizional, precum şi de a ajuta organizaţiile să 
înveţe unele de la altele cum să combată aceste riscuri. În 2011, a început procesul de realizare a unei 
analize secundare a datelor colectate de sondaj. 
 
 
De asemenea, în cursul aceluiaşi an, a fost publicat un 
raport, care a reunit date naţionale şi la nivelul UE 
pentru a arăta că problema violenţei şi hărţuirii la locul 
de muncă este în creştere în Europa.  
 
 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/ro/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/ro/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Informaţii privind mediul de lucru 
Agenţia a elaborat o varietate de publicaţii în cursul 
anului, în sprijinul Campaniei privind securitatea 
lucrărilor de mentenanţă. Au fost publicate un ghid şi o 
fişă informativă cu privire la securitatea lucrărilor de 
mentenanţă în agricultură. De asemenea, au fost 
publicate o prezentare generală a politicilor şi o fişă 
informativă cu privire la Legionella şi boala legionarilor. 
Au fost pregătite buletine electronice privind securitatea 
lucrărilor de mentenanţă în ceea ce priveşte uneltele 
portabile în construcţii, navele de pescuit şi siguranţa 
rutieră legată de muncă. Au fost publicate exemple de 
la Premiile europene pentru bune practici, iar un număr 
al Revistei privind Locurile de muncă sigure şi 
sănătoase a fost dedicat Campaniei privind securitatea lucrărilor de mentenanţă. 

 

Pe tot parcursul anului s-a lucrat, de asemenea, la pregătirea materialelor informative şi publicitare pentru 
viitoarea campanie „Locuri de muncă sigure şi sănătoase” pentru 2012-2013, intitulată Împreună pentru 
prevenirea riscurilor. 

 

Instrumentul online interactiv de evaluare a riscurilor (OiRA), o moştenire a agenţiei dintr-o Campanie 
„Locuri de muncă sigure şi sănătoase” dedicată evaluării riscurilor anterioară, a fost lansat oficial în 
septembrie 2011. Agenţia a depus eforturi şi pentru promovarea potenţialului OiRA, care poate fi adaptat 
pentru a satisface nevoile unor sectoare specifice şi a corespunde cerinţelor locale. 

 
 

Agenţia se implică de mai mulţi ani într-un 
proiect care analizează riscurile 
profesionale la care sunt expuşi lucrătorii 
din sectorul transportului rutier, în afară de 
accidentele rutiere. Au fost elaborate o 
serie de publicaţii cu privire la bunele 
practici în domeniul SSM în acest sector: 
acestea au inclus un raport „SSM în cifre”, 
un raport privind gestionarea riscurilor la 
care sunt expuşi şoferii, o analiză a 
accidentelor şi vătămărilor în care au fost 
implicaţi şoferi, fişe informative cu privire la 
bunele practici în gestionarea riscurilor la 
care sunt expuşi şoferii şi campanii cu 

privire la SSM în acest sector, un raport privind sensibilizarea şoferilor în ceea ce priveşte mesajele SSM, 
o analiză a bunelor practici în materie de securitate şi sănătate a activităţilor de curierat cu motocicleta şi 
bicicleta, precum şi o analiză a bunelor practici în materie de securitate şi sănătate a şoferilor de taxi.  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/ro/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/ro/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/ro/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/ro/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/ro/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/ro/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/ro/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/ro/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/ro/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/ro/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
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Au fost elaborate o serie de publicaţii, inclusiv un raport cu privire la promovarea sănătăţii mintale la locul 
de muncă, un ghid de utilizare a stimulentelor economice pentru a recompensa investiţiile în SSM, o 
analiză a riscurilor pentru SSM în domeniul serviciilor de urgenţă, un raport cu privire la riscurile din 
sectorul construcţiilor, al asistenţei sanitare şi HORECA, precum şi un raport privind metodele de 
evaluare a unei „culturi a securităţii şi sănătăţii” în cadrul organizaţiilor. 

 
COMUNICARE, CAMPANII ŞI PROMOVARE 
Anul 2011 a fost al doilea şi ultimul an al Campaniei „Locuri de muncă sigure şi sănătoase” pe tema 
securităţii lucrărilor de mentenanţă. Campaniile „Locuri de muncă sigure şi sănătoase” sunt, în prezent, 
cele mai ample de acest gen din lume, incluzând în egală măsură statele AELS şi ţările candidate şi 
potenţial candidate, precum şi statele membre ale UE. Continuând să se adreseze mai multor milioane 
de lucrători europeni, cea mai recentă campanie a cunoscut niveluri record de implicare, propunându-şi 
să crească gradul de conştientizare asupra importanţei mentenanţei pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor, precum şi asupra 
necesităţii de a efectua 
lucrările de mentenanţă în 
condiţii de securitate. Au fost, 
de asemenea, recunoscute 
organizaţiile inovatoare în 
cadrul celei de a 10-a ediţii a 
Premiilor europene pentru 
bune practici, decernate la 
Budapesta cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Sănătăţii şi 
Securităţii în Muncă. 

Câştigătorii Premiilor pentru bune 
practici în momentul primirii 

certificatelor 

Campania „Securitatea lucrărilor de mentenanţă” a continuat să îşi sporească numărul de organizaţii 
partenere care colaborează cu agenţia, cu scopul de a-şi multiplica şi amplifica mesajele. Un număr de 
53 de organizaţii din sectorul public şi din cel privat au devenit parteneri europeni oficiali ai campaniei 
pentru Campania „Securitatea lucrărilor de mentenanţă”, contribuind la promovarea importanţei securităţii 
lucrărilor de mentenanţă printr-o varietate de activităţi.  

 
 
De la stânga la dreapta: María Luz 
Rodríguez, secretarul de stat spaniol pentru 
ocuparea forţei de muncă, László Andor, 
comisar pentru ocuparea forţei de muncă, 
afaceri sociale şi incluziune, Christa 
Sedlatschek, directorul EU-OSHA, şi Javier 
Ruiz, vice-consilier pentru ocuparea forţei de 
muncă al guvernului basc 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners/index_html
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Campania „Securitatea lucrărilor de mentenanţă” s-a încheiat cu un eveniment organizat în noiembrie 
2011 care a inclus şi o Reuniune la nivel înalt „Locuri de muncă sigure şi sănătoase” de două zile, la care 
au participat experţi şi factori de decizie în domeniul SSM pentru a discuta rezultatele campaniei şi pentru 
a face schimb de bune practici.  

Alte evenimente importante de creştere a conştientizării în cadrul campaniei au inclus Concursul 
european de fotografie, la care s-au înscris peste 2 500 de participanţi şi Premiile de film dedicate 
locurilor de muncă sigure şi sănătoase, pe care agenţia le acordă pentru cel mai bun documentar pe 
teme legate de sănătatea în muncă la Festivalul de Film DOK de la Leipzig. 

De asemenea, agenţia a desfăşurat activităţi pe teren pentru un sondaj de opinie paneuropean privind 
percepţiile SSM în Europa. Realizat de Ipsos Mori, acest sondaj a inclus 36 000 de interviuri în peste 30 
de ţări. Problemele vizate au inclus îmbătrânirea activă şi riscurile psihosociale. 

Agenţia a elaborat mai multe materiale pentru creşterea 
gradului de conştientizare care îl înfăţişează pe popularul 
personaj de benzi desenate Napo. Aceste materiale au inclus 
un kit on-line pentru cadrele didactice din învăţământul 
primar, inclusiv modele de planuri de lecţie, concepute pentru 
a ajuta la procesul de integrare a SSM în şcoli. A fost realizat 
şi un DVD, axat pe transportul la locul de muncă – intitulat 
Mişcare în siguranţă, şi un clip „Plămânii la lucru” pentru Ziua 
Mondială Fără Tutun. 
 

De asemenea, agenţia a continuat să dezvolte parteneriate 
de comunicare cu Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie 
a Comisiei Europene, precum şi cu Enterprise Europe 
Network (Reţeaua întreprinderilor europene), pentru a facilita 
transmiterea mesajelor SSM către întreprinderile europene. 

Agenţia a fost reprezentată prin discursuri sau standuri şi a 
organizat programe interesante de activităţi pentru mass-
media şi vizitatori la o serie de evenimente de mare 
anvergură pe tot parcursul anului, inclusiv la Congresul 
mondial de SSM de la Istanbul, al 12-lea Congres al CES de 
la Atena, Târgul Internaţional A + A de la Dusseldorf şi 
Forumul Internaţional pentru Transport de la Leipzig.  

 

 
DEZVOLTAREA REŢELEI 
Au început discuţiile legate de elaborarea următoarei Strategii a agenţiei şi dezvoltarea viitoare a reţelei 
noastre, în lumina unei evaluări intermediare a celei actuale, ale cărei rezultate au fost prezentate 
Consiliului de administraţie în luna noiembrie.

http://osha.europa.eu/en/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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PERSPECTIVE 
În anul 2012 vor fi publicate o serie de rapoarte care analizează datele colectate prin intermediul 
sondajului ESENER.  

Studiul de previziune se va încheia în 2012: la finalul proiectului, viitoarele scenarii identificate în cadrul 
acestuia – prin analiza modului în care noile tehnologii ar putea avea un impact asupra securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor, într-o varietate de situaţii – vor fi prezentate factorilor politici şi publicului larg, în 
prezent fiind elaborate propuneri pentru o continuare a primului exerciţiu de previziune. 

Agenţia va susţine crearea unor instrumente online interactive de evaluare a riscurilor (OiRA) 
suplimentare, adaptate la nevoile specifice ale anumitor locuri de muncă şi sectoare şi va continua să 
dezvolte comunitatea de dezvoltatori şi utilizatori de instrumente OiRA, furnizându-le servicii de asistenţă 
dezvoltatorilor.  

Anul 2012 va însemna lansarea noii campanii de doi ani „Locuri de muncă sigure şi sănătoase”, 
Împreună pentru prevenirea riscurilor, care se va concentra pe importanţa aptitudinilor de conducere şi de 
gestionare şi a participării lucrătorilor pentru îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. De 
asemenea, este în desfăşurare etapa de pregătire pentru Campania „Locuri de muncă sigure şi 
sănătoase pentru 2014-2015” a agenţiei, intitulată provizoriu „Soluţii practice pentru riscurile 
psihosociale”.  

Agenţia va promova rezultatele sondajului de opinie Ipsos MORI pe care l-a solicitat în legătură cu 
atitudinile faţă de SSM şi va analiza semnificaţia acestora. 

Comisia Europeană a desemnat anul 2012 drept Anul European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii 
între Generaţii, pentru a evidenţia contribuţia pe care o au persoanele în vârstă în societate şi economie, 
şi pentru a le oferi acestora şanse mai mari să participe pe piaţa forţei de muncă: agenţia va sprijin Anul 
European şi va evidenţia importanţa SSM dacă se doreşte ca viaţa activă a persoanelor să fie mai lungă. 

În final, dezvoltarea viitoare a activităţii agenţiei va fi abordată într-o nouă strategie EU-OSHA, care 
urmează a fi elaborată în 2012 în vederea adoptării în 2013. 

 

 

Câştigătorii concursului de fotografie şi un membru al juriului  

De la stânga la dreapta: Isa Kurt, Peter Rimmer, Christa Sedlatschek, directorul EU-OSHA, Saša Kosanović şi Paweł Ruda 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/hw2012
http://www.healthy-workplaces.eu/en/hw2012
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=en
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=en
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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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