
Ce este OiRA?

OiRA este o platformă web pe care întreprinderile pot găsi 
instrumente interactive online gratuite care să le ajute să 
gestioneze sănătatea și securitatea în muncă. Instrumentele 
sunt concepute anume pentru o serie de sectoare și țări ale 
UE și permit întreprinderilor să ia măsuri esențiale pentru 
a preveni accidentele și îmbolnăvirile profesionale.

Instrumentele OiRA sunt disponibile în mai multe limbi 
și acoperă o gamă variată de sectoare: coafura, munca 
de birou, îngrijirea instituțională și transporturile – și noi 
instrumente sunt adăugate în permanență. Utilizatorii sunt 
îndrumați pas cu pas în procesul de evaluare a riscurilor  
în funcție de situația lor specifică, iar instrumentul  
generează un plan de măsuri care oferă soluții pentru 
problemele identificate.

Riscurile pentru securitate și sănătate 
în muncă există – așa cum există și 
soluții accesibile și gratuite pentru 
evaluarea și prevenirea lor!

OiRA:
Platforma online interactivă 
de evaluare a riscurilor
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Pentru cine este OiRA?

Oricine vrea să înțeleagă mai bine gestionarea riscurilor pentru sănătatea și securitatea la locul său de muncă 
poate folosi OiRA, dar este probabil deosebit de util pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici. Proprietarii 
și directorii de microîntreprinderi și întreprinderi mici consideră adesea că nu sunt expuși la astfel de riscuri sau că 
nu au resursele sau competențele de specialitate pentru a efectua evaluări de risc, dar OiRA simplifică evaluarea 
riscurilor chiar și pentru întreprinderile cele mai mici. Pentru o evaluare adecvată a riscurilor este esențială 
implicarea activă a lucrătorilor.

Cum funcționează OiRA?

Simplu: mergeți la oiraproject.eu și selectați „Instrumentele OiRA”, unde puteți căuta instrumente după țară,  
limbă sau sector. Puteți să efectuați o sesiune test pentru a vedea cum merge și după aceea să vă înregistrați 
pentru a crea o evaluare de risc. Puteți salva evaluarea și reveni mai târziu, adică o puteți efectua în etape, după 
cum vă convine. 

Un sprijin concret pentru microîntreprinderi 
și întreprinderile mici pentru gestionarea 
riscurilor profesionale – creat de UE, dezvoltat 
de statele membre, folosit de toți.

De ce să folosiți OiRA?

Aceste instrumente pot contribui la grija pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor și la evitarea cheltuielilor 
întreprinderii asociate cu boli și accidente profesionale. Angajatorii au, bineînțeles, obligația legală de a-și proteja 
lucrătorii și de a efectua evaluări de risc. Astfel, își protejează și întreprinderile. Buna gestionare a securității și 
a sănătății este în beneficiul întreprinderilor.

www.oiraproject.eu 

TE-01-17-239-RO-N     ISBN 978-92-9496-705-3     doi:10.2802/29356

© Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă, 2018
Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei

https://oiraproject.eu
http://www.oiraproject.eu

