
Rezumat 
Raportul anual 2016

Securitatea şi sănătatea în muncă - preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă



Rezumat – Raportul anual 2016 

 Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă – EU-OSHA 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute să găsiți răspunsuri 
la întrebările pe care vi le puneți despre Uniunea Europeană. 

 
Un număr unic gratuit (*): 

00 800 6 7 8 9 10 11 
(*) 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). 
 
 
 
 
Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa  
(http://europa.eu). 
 
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017 
 
 
 
ISBN 978-92-9496-304-8 

ISSN 1977-2610 

doi:10.2802/164428 

Număr de catalog: TE-AF-17-001-RO-N 

 
© Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă, 2017 
Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei 
 

Fotografii 

Copertă: © SHUTTERSTOCK/Branislav Nenin, © SHUTTERSTOCK/science photo, 

© SHUTTERSTOCK/bikeriderlondon, © EU-OSHA/Stoyko Sabotanov 

 

Traducere efectuată de Centrul de Traduceri (CdT, Luxemburg), pe baza textului original din limba engleză.   

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://europa.eu/


Rezumat – Raportul anual 2016 

 Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă – EU-OSHA 2 

2016 a fost un an important pentru Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-
OSHA), în cursul acestui an fiind diseminate mesajele reieșite din mai multe proiecte emblematice. 
Printre acestea se numără cea de-a doua ediție a Sondajului european în rândul întreprinderilor privind 
riscurile noi și emergente (ESENER-2) și un amplu proiect comandat de Parlamentul European, intitulat 
„Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă – securitatea și sănătatea în muncă 
în contextul îmbătrânirii forței de muncă”. 

Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-2017 a înregistrat un an foarte reușit și a introdus 
un ghid electronic ușor de utilizat și un instrument de vizualizare de date. Aceste realizări se datorează 
muncii asidue și dăruirii personalului EU-OSHA, precum și sprijinului excepțional acordat de punctele 
noastre focale naționale și de partenerii din cadrul campaniei. 

 

1 Anticiparea schimbărilor 
În martie 2016, EU-OSHA a demarat un nou proiect cu 
durata de 2 ani: „Previziuni legate de riscurile noi și 
emergente la adresa securității și sănătății în muncă 
asociate tehnologiilor informației și comunicațiilor și locului 
de desfășurare a muncii până în 2025”. Proiectul 
explorează efectele potențiale ale evoluțiilor din domeniul 
tehnologiilor informației și comunicațiilor și ale schimbărilor 
referitoare la locul de desfășurare a muncii asupra 
securității și sănătății lucrătorilor. Pe lângă încurajarea 
dezbaterilor privind politicile și măsurile potențiale, 
rezultatele vor contribui la informarea factorilor de decizie 
și a partenerilor sociali de la nivel european și național. 

Autorii a trei articole de analiză specializată comandate de EU-OSHA, referitoare la externalizarea spre 
public (crowdsourcing), robotică și medicamentele de stimulare a performanțelor, și-au prezentat 
lucrările în cadrul unui seminar pentru Consiliul de conducere al EU-OSHA, în ianuarie 2016. Au fost 
comandate încă două articole de analiză specializată, privind imprimarea 3D și software-ul de 
monitorizare a lucrătorilor, care vor fi publicate mai târziu în cursul anului 2017. 

 
2 Date și cifre 
2.1 ESENER 
Cea de-a doua ediție a studiului ESENER a analizat aproape 50 000 de locuri de muncă din 36 de țări 
în cursul anului 2014. În martie 2016 s-a publicat un raport general, iar constatările celor două studii de 
urmărire1 au fost prezentate în cadrul sesiunii plenare din noiembrie 2016 a Comitetului consultativ 
pentru securitate și sănătate la locul de muncă al Comisiei Europene. În 2016 au fost inițiate alte două 

                                            
 
1 „Participarea lucrătorilor în cadrul gestionării SSM” – care include raportul principal, un rezumat și șapte rapoarte de țară –, și 

„Analiză comună a celor trei sondaje principale privind securitatea și sănătatea în muncă: ESENER-2, modulul ad-hoc din 
2013 al Anchetei asupra forței de muncă privind accidentele de muncă și alte probleme de sănătate asociate muncii, și al 
șaselea Sondaj european privind condițiile de muncă”, publicată sub formă de raport final și rezumat. 

© EU-OSHA, Shutterstock/fotografie științifică 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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studii de urmărire, referitoare la (1) gestionarea riscurilor psihosociale și (2) practicile de gestionare a 
securității și sănătății în muncă (SSM), rezultatele urmând să fie publicate în 2018. Constatările 
sondajului ESENER-2 au fost prezentate în cadrul unor evenimente la nivel național și internațional. 
Unul dintre proiectele finale va fi o evaluare a ESENER-2, care va fi luată în considerare la elaborarea 
sondajului ESENER-3, ce se va desfășura la începutul anului 2019. 

2.2 Analize generale în domeniul SSM 
Proiectul-pilot cu durata de 3 ani „Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă – 
securitatea și sănătatea în muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă” a fost finalizat în 2016. 
Obiectivul său principal a fost acela de a analiza posibilitățile de îmbunătățire a securității și sănătății în 
muncă în contextul provocărilor legate de îmbătrânirea forței de muncă, precum și de a contribui la 
elaborarea politicilor în acest domeniu. Principalele constatări ale raportului pot fi găsite în rezumatul 
„Munca în condiții mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă - Raport final de analiză globală”. 

În 2016 au fost publicate rezultatele inițiale ale unui proiect cu durata 
de 3 ani care urmărește identificarea de politici, strategii și abordări 
practice eficace în domeniul gestionării SSM, mai ales la nivelul 
microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici. Raportul, intitulat 
„Contextele și mecanismele de asigurare a securității și sănătății în 
muncă la nivelul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din UE 
– proiectul SESAME”, confirmă importanța microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici pentru economia UE, dar totodată subliniază 
îngrijorările legate de securitatea și sănătatea lucrătorilor și 
evidențiază factorii care contribuie la gestionarea defectuoasă a 
SSM în întreprinderile mici. În 2017 se va publica un alt raport, 

referitor la perspectivele patronilor de microîntreprinderi și întreprinderi mici și ale angajaților lor. 

Lucrările din fiecare proiect al analizei SSM privind invaliditatea și bolile profesionale au continuat și în 
2016. Analiza literaturii de specialitate din primul proiect, „Recuperarea și revenirea la locul de muncă 
după vindecarea cancerului”, a fost publicată la 4 februarie 2017, astfel încât să coincidă cu Ziua 
Mondială a Luptei împotriva Cancerului. Analizele literaturii de specialitate corespunzătoare celorlalte 
proiecte2 vor fi publicate mai târziu în cursul anului 2017. 

Un alt proiect din analiza în domeniul SSM, „Costurile și beneficiile 
securității și sănătății în muncă”, urmărește să estimeze valoarea 
securității și a sănătății în muncă pentru societate pentru a ajuta 
factorii de decizie, cercetătorii și intermediarii să ia decizii în 
cunoștință de cauză privind politicile și practicile în materie de SSM. 
Raportul inițial privind analiza datelor, intitulat „Estimarea costului 
accidentelor de muncă și al bolilor profesionale: O analiză a surselor 
de date europene”, a fost publicat în 2016. Prima componentă a celei 
de-a doua etape a proiectului a fost inițiată în 2016. Mai târziu în 
cursul anului 2017 va fi introdus un instrument de vizualizare de date, 
care va fi urmat de un model mai sofisticat de calcul al costurilor. 

                                            
 
2 Bolile profesionale specifice provocate de agenți biologici; metodologiile de identificare a bolilor profesionale prin sisteme 

santinelă și de alertă. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
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3 Instrumente pentru gestionarea SSM 
OiRA este platforma web emblematică a EU-OSHA, care pune la dispoziția întreprinderilor europene 
instrumente online interactive și gratuite pentru efectuarea de evaluări ale riscurilor de la locul de muncă. 
Instrumentele sunt adaptate nevoilor specifice ale diferitelor sectoare și contexte naționale. Site-ul OiRA 
a fost reconfigurat în 2016, pentru a fi lansat în ianuarie 2017. Până la sfârșitul anului 2016 fuseseră 
publicate peste 100 de instrumente OiRA și se efectuaseră peste 50 000 de evaluări ale riscurilor 
utilizând aceste instrumente. Comunitatea OiRA reprezintă cheia reușitei proiectului. Pe tot parcursul 
anului 2016, EU-OSHA și această comunitate au colaborat îndeaproape pentru creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la OiRA. De asemenea, EU-OSHA a elaborat un set promoțional de instrumente 
OiRA, care va fi lansat în 2017, pentru a contribui la extinderea razei de acțiune a OiRA în Europa. 

EU-OSHA s-a angajat, de asemenea, să susțină dezvoltarea și să promoveze utilizarea altor 
instrumente electronice în domeniul SSM. În acest scop, în septembrie 2016 s-a organizat la Bilbao un 
atelier pe tema instrumentelor electronice. Experții au susținut prezentări pe teme variate, de la treceri 
în revistă ale procesului de dezvoltare a instrumentelor electronice până la modalități de creare a unei 
aplicații mobile în numai cinci pași! Un alt seminar privind instrumentele electronice este planificat pentru 
luna septembrie 2017. Acesta va avea ca temă substanțele periculoase, subiectul central al campaniei 
„Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2018-2019. 

 

4 Sensibilizare 
4.1 Campanii 
Evaluarea campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2014-2015: Managementul stresului pentru 
locuri de muncă sănătoase a concluzionat că această campanie a avut mai mult succes decât oricare 
altă campanie anterioară și că s-a dovedit un adevărat catalizator al schimbării. EU-OSHA va soluționa 
unele probleme, oferind de exemplu mai multe posibilități de adaptare a materialelor de campanie la 
contextele naționale, și va folosi învățămintele desprinse pentru a contura campania „Locuri de muncă 
sigure și sănătoase” 2018-2019. 

Campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2016-
2017: Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele a 
fost lansată oficial la 15 aprilie 2016. Aceasta se 
concentrează pe importanța prevenirii riscurilor pentru 
menținerea unei vieți profesionale durabile. 

Rețeaua de puncte focale naționale a EU-OSHA 
constituie coloana vertebrală a fiecărei campanii pentru 
locuri de muncă sigure și sănătoase, deoarece ele 
coordonează campania la nivel național. Punctele focale 
naționale organizează o gamă largă de activități în cadrul 
campaniei, de exemplu evenimente, acțiuni de 
mediatizare și de relații publice, și datorită eforturilor lor 
campania a pus în lumină motivele pentru care locurile de 
muncă sănătoase și durabile sunt vitale pentru lucrătorii 
de orice vârstă. 

Lansarea campaniei „Locuri de muncă sănătoase 
pentru toate vârstele”, Bruxelles, aprilie 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
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Campania a fost susținută printr-o multitudine de materiale, inclusiv un pachet de bază al campaniei în 
25 de limbi. Până la finalul lunii decembrie fuseseră distribuite aproximativ 800 000 de materiale de 
campanie. Printre produsele elaborate pentru această campanie se numără Ghidul electronic „Locuri 
de muncă sănătoase pentru toate vârstele” și instrumentul de vizualizare online „Munca în condiții mai 
bune de securitate și sănătate la orice vârstă”, care le permite utilizatorilor să exploreze informațiile în 
mod interactiv. 

În cursul Săptămânii europene pentru securitate și sănătate în muncă, desfășurată între 24 și 28 
octombrie, au avut loc sute de evenimente în întreaga Europă, pentru a promova mesajele campaniei. 
EU-OSHA și unul dintre partenerii media ai campaniei, PPE.org, au organizat o sesiune de chat în direct 
pe Twitter, iar partenerii media ai campaniei au avut ocazia de a o intervieva pe dr. Sedlatschek. 

Campania a atras peste 100 de parteneri oficiali și 34 de parteneri media. Partenerii oficiali ai campaniei 
au organizat o serie de evenimente în 2016, inclusiv evenimente de schimb de bune practici în cadrul 
companiilor Ideal Standard și Lego. De asemenea, ei au constituit un grup de coordonare al partenerilor 
oficiali ai campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase”, care își propune să intensifice și să 
promoveze schimbul de bune practici și învățarea reciprocă. 

Campania a fost promovată prin intermediul platformelor de comunicare socială 
(#EUhealthyworkplaces), al articolelor de știri și al buletinelor informative ale campaniei. 

Pregătirile pentru campania „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 2018-2019: Gestionarea 
substanțelor periculoase pentru locuri de muncă sănătoase sunt în prezent în curs de desfășurare. 

4.2 Activități de sensibilizare 
În noiembrie 2016, Premiul pentru film dedicat locurilor de muncă sănătoase din cadrul festivalului DOK 
Leipzig a fost acordat regizorului Jakob Schmidt, pentru filmul To Be a Teacher (Zwischen den Stühlen). 
Filmul relatează cu sensibilitate și umor povestea emoționantă a trei tineri profesori care trec prin primele 
experiențe de lucru la catedră. Însă ceea ce le oferă privitorilor numeroase teme de reflecție este 
ilustrarea riscurilor psihosociale cu care se confruntă tinerii profesori. Filmul va fi subtitrat în 13 limbi și 
va fi distribuit pe DVD punctelor focale naționale. 

Nicio campanie pentru locuri de muncă sigure și 
sănătoase nu ar fi completă fără un film cu Napo. A fost 
lansat un nou film, Napo în... Spre un viitor cu 
sănătate!, pentru a promova mesajele principale ale 
campaniei „Locuri de muncă sigure și sănătoase” 
2016-2017. Setul de instrumente Napo pentru 
învățători a continuat să se bucure de popularitate și în 
2016, existând în prezent și o versiune în limba cehă. 

EU-OSHA a organizat o serie de evenimente pe 
parcursul anului, inclusiv sărbătorirea Zilei Europei în 
data de 9 mai. De asemenea, în luna septembrie a 

găzduit un atelier în cadrul celui de-al 19-lea Forum european privind sănătatea de la Gastein și, tot în 
septembrie, a participat la cea de-a 12-a Conferință mondială privind prevenirea accidentelor și 
promovarea siguranței de la Tampere. În octombrie, EU-OSHA a participat la cea de-a 12-a Conferință 
mondială privind prevenirea accidentelor și promovarea siguranței de la Praga, precum și la Conferința 
președinției slovace a UE de la Bratislava. Forumul agențiilor UE, organizat la Bruxelles în luna 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
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decembrie, a reunit agențiile europene, părțile interesate și factorii de decizie în cadrul unor dezbateri 
la nivel înalt. 

 
5 Diseminarea cunoștințelor în rețea 
OSHwiki este platforma web multilingvă de colaborare a EU-OSHA care le permite utilizatorilor să 
creeze și să împărtășească online cunoștințe în materie de SSM. În 2016, EU-OSHA a promovat site-
ul OSHwiki pentru a lărgi comunitatea și a extinde baza de cunoștințe a acestuia. Drept rezultat, s-au 
publicat articole noi, iar cele existente au fost editate și traduse. În urma unui studiu de fezabilitate 
privind viitorul OSHwiki, EU-OSHA pregătește în prezent o nouă strategie pe termen lung pentru 
această platformă. 

Celelalte activități de diseminare în rețea a cunoștințelor, derulate de EU-OSHA în 2016, s-au axat în 
principal pe adoptarea de măsuri privind cancerul profesional, prin creșterea gradului de conștientizare 
și schimbul de bune practici. Agenția a colaborat îndeaproape cu cinci parteneri europeni pentru a 
elabora Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni, în vederea susținerii acordului semnat la 
25 mai 2016. Foaia de parcurs urmează propunerile de modificare a Directivei privind agenții 
cancerigeni și mutageni (2004/37/CE), care vizează reducerea expunerii lucrătorilor la agenții 
cancerigeni. De asemenea, EU-OSHA a sprijinit Comisia Europeană în cursul revizuirii directivei, 
participând la reuniuni și videoconferințe. 

 

6 Colaborarea în rețea și comunicarea instituțională 
În reuniunile sale din 2016, Consiliul de conducere a convenit să reînnoiască contractul directorului 
pentru încă un mandat de 5 ani și a hotărât ca Biroul să exercite funcția de comitet director pentru OiRA. 
Printre subiectele importante discutate în cadrul diferitelor grupuri consultative ale EU-OSHA s-au 
numărat rolul punctelor focale naționale în comunicare și în desfășurarea campaniilor (Grupul 
consultativ pentru comunicare și promovare) și strategia pentru campania „Locuri de muncă sigure și 
sănătoase” 2018-2019 (Grupul consultativ pentru comunicare și promovare și Grupul consultativ pentru 
cunoștințe în materie de SSM). 

La nivel european, EU-OSHA și-a dezvoltat în continuare relațiile cu Parlamentul European și cu 
Comisia Europeană, acordând consiliere pe teme legate de SSM și participând la comitetele de dialog 
social sectorial. Prin participarea la reuniunile Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri 
sociale a Parlamentului European, agenția a menținut contacte periodice cu deputații în Parlamentul 
European și a atras atenția asupra activității sale. De asemenea, EU-OSHA și-a menținut relațiile de 
lucru strânse cu partenerii sociali și cu Eurofound. 

Pentru a-și îndeplini obiectivele, EU-OSHA se bazează pe parteneriatele sale, printre altele cu punctele 
focale naționale și cu Rețeaua întreprinderilor europene. Pentru prima dată, la reuniunea finală a 
punctelor focale din 2016 au participat și ambasadorii Rețelei întreprinderilor europene în domeniul 
SSM. În proiectul său pentru parteneriate de comunicare, EU-OSHA colaborează cu Rețeaua 
întreprinderilor europene pentru promovarea unor condiții bune de securitate și sănătate la locul de 
muncă în microîntreprinderi și întreprinderi mici. În anul 2016 s-a înregistrat o creștere considerabilă a 
numărului de ambasadori SSM ai Rețelei întreprinderilor europene – de la 17 în 2015 la 28 în 2016. 

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/


Rezumat – Raportul anual 2016 

 Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă – EU-OSHA 7 

În ceea ce privește prezența EU-OSHA în mediul online, în 2016 s-a realizat încă o performanță 
remarcabilă: toate site-urile agenției au avut peste 2,4 milioane de vizitatori, iar prezența EU-OSHA a 
continuat să crească pe toate platformele de comunicare socială (Twitter, Facebook, LinkedIn și 
YouTube) – de exemplu, cu 19 % față de 2015 în cazul Twitter. A crescut și numărul de abonați (peste 
73 000) la OSHmail, buletinul informativ online al EU-OSHA. 

EU-OSHA are șase puncte focale naționale în țările din Balcanii de Vest și în Turcia, pentru a sprijini 
integrarea acestora în structura tripartită europeană pentru SSM. Activitățile de colaborare cu aceste 
țări sunt sprijinite de Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA). Datorită acestui sprijin, numai 
în 2016 au putut să participe la sesiuni de formare, ateliere și seminare peste 200 de profesioniști și 
parteneri sociali din domeniul SSM din aceste țări. Acest important schimb de informații a dus la o mai 
bună înțelegere a practicilor europene în materie de SSM și la îmbunătățirea dialogului social în întreaga 
regiune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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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


Rezumat – Raportul anual 2016 

 Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă – EU-OSHA 9 

 

 

Agenția Europeană pentru Sănătate și 
Securitate 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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