
Locuri de muncă sănătoase pentru toate 
vârstele: beneficii

• Lucrătorii vor fi sănătoși, productivi și motivaţi, iar 
organizaţiile vor rămâne competitive și inovatoare.

• Competenţele valoroase și experienţa profesională vor 
rămâne în cadrul organizaţiei datorită transferului de 
cunoștinţe și creșterii numărului de lucrători talentaţi și 
pricepuţi.

• Vor scădea numărul concediilor medicale și 
absenteismul, iar organizaţiile își vor reduce costurile 
generate de incapacitatea de muncă și își vor crește 
productivitatea.

• Se va reduce fluctuaţia personalului.

• Atmosfera de la serviciu va fi mai plăcută, ceea ce va 
motiva angajaţii de toate vârstele să își atingă potenţialul 
maxim.

Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor. 
În avantajul tău. În beneficiul companiilor.

Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă 
(EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un loc mai  contribuie la transformarea Europei într-un loc mai 
sigur, mai sănătos și mai productiv pentru muncă. Înfiinţată sigur, mai sănătos și mai productiv pentru muncă. Înfiinţată 
de Uniunea Europeană în 1994 și având sediul în Spania, la 1994 și având sediul în Spania, la 
Bilbao, agenţia cercetează, elaborează și difuzează informaţii Bilbao, agenţia cercetează, elaborează și difuzează informaţii 
de încredere, echilibrate și imparţiale privind securitatea și de încredere, echilibrate și imparţiale privind securitatea și 
sănătatea, colaborând în reţea cu organizaţii din întreaga sănătatea, colaborând în reţea cu organizaţii din întreaga 
Europă în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.Europă în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.

De asemenea, EU-OSHA desfășoară campanii pentru locuri de campanii pentru locuri de 
muncă sigure și sănătoase, cu o durată de doi ani, sprijinite durată de doi ani, sprijinite 
de instituţiile Uniunii Europene și de partenerii sociali europeni de instituţiile Uniunii Europene și de partenerii sociali europeni 
și coordonate la nivel naţional de reţeaua de puncte focale și coordonate la nivel naţional de reţeaua de puncte focale 
a agenţiei. Campania din 2016-2017, intitulată „Locuri de muncă Locuri de muncă 
sănătoase pentru toate vârstele”, își propune să sprijine ”, își propune să sprijine 
angajatorii în rezolvarea problemelor generate de îmbătrânirea angajatorii în rezolvarea problemelor generate de îmbătrânirea 
forţei de muncă și să îi sensibilizeze cu privire la importanţa forţei de muncă și să îi sensibilizeze cu privire la importanţa 
muncii durabile pe tot parcursul vieţii profesionale amuncii durabile pe tot parcursul vieţii profesionale a angajaţilor.
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Pentru lucrători, a îmbătrâni 
în condiţii bune de sănătate 
înseamnă a trăi bine, a munci cu 
spor și a îmbătrâni frumos.

Locuri de muncă 
sănătoase 

pentru toate 
vârstele

Promovarea unei vieţi profesionale durabile

www.healthy-workplaces.eu

©
 E

U
-O

SH
A

/M
ic

he
l W

ie
lic

k



Cine poate participa?

Toate organizaţiile, indiferent de mărime și de sectorul în 
care activează, și toate persoanele fizice sunt încurajate să 
participe la campania Locuri de muncă sănătoase pentru 
toate vârstele. Campania este deschisă pentru:

• toţi angajatorii din sectorul public și din cel privat;
• cadrele de conducere, supraveghetori și lucrători;
• reprezentanţii sindicatelor și ai departamentelor de 

sănătate și securitate;
• profesioniștii din domeniul SSM și al resurselor umane;
• organizaţiile patronale și profesionale;
• toate organizaţiile și persoanele fizice care acţionează în 

direcţia îmbunătăţirii securităţii și sănătăţii.

Campania
Pentru forţa de muncă în curs de îmbătrânire a Europei, 
munca nu constituie o problemă, ci o soluţie. Ea poate 
avea beneficii atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea 
mintală. Promovarea muncii durabile și a îmbătrânirii în 
condiţii bune de sănătate poate avea drept rezultat lucrători 
mai sănătoși și mai motivaţi, diminuarea absenteismului 
și a fluctuaţiilor personalului, precum și creșterea 
productivităţii întreprinderilor.

Această campanie atrage atenţia asupra importanţei 
bunei gestionări a securităţii și sănătăţii în muncă (SSM) 
pe tot parcursul vieţii profesionale și a adaptării muncii 
la capacităţile fiecărei persoane, indiferent că se află 
la începutul sau la sfârșitul carierei profesionale. Prin 
gestionarea SSM și prin luarea în considerare și abordarea 
diversităţii existente în rândul lucrătorilor, se poate reuși ca 
atât îmbătrânirea la locul de muncă, cât și pensionarea să se 
producă în condiţii bune de sănătate.

Campania pentru locuri de muncă sigure și 
sănătoase 2016-2017 are următoarele obiective:

• promovarea muncii durabile și a îmbătrânirii în condiţii 
bune de sănătate, precum și a importanţei măsurilor de 
prevenţie pe tot parcursul vieţii profesionale;

• sprijinirea angajatorilor și a lucrătorilor (inclusiv 
a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici) prin 
furnizarea de informaţii și instrumente de gestionare 
a SSM în contextul îmbătrânirii forţei de muncă;

• facilitarea schimburilor de informaţii și de bune practici
în acest domeniu. Date-cheie

Lansarea campaniei: aprilie 2016

Săptămânile europene pentru securitate 
și sănătate în muncă: octombrie 2016 și 
octombrie 2017

Ceremonia de decernare a premiilor pentru 
bune practici: aprilie 2017

Reuniunea la nivel înalt pe tema locurilor de 
muncă sigure și sănătoase: noiembrie 2017

Locurile de muncă sigure 
și sănătoase sunt o condiţie 
indispensabilă pentru o viaţă 
profesională durabilă.

Prevenirea pe tot parcursul 
vieţii profesionale este 
cheia rezolvării problemelor 
generate de îmbătrânirea 
forţei de muncă.

Cum vă puteţi implica?

Vă puteţi implica în campanie prin:

• diseminarea și promovarea materialelor de campanie în 
vederea sporirii gradului de sensibilizare cu privire la SSM;

• organizarea de activităţi și evenimente, de exemplu: cursuri 
de formare, conferinţe și concursuri;

• utilizarea și promovarea instrumentelor practice de 
gestionare a vârstei disponibile;

• participarea la Premiile pentru bune practici;
• implicarea în Săptămânile europene pentru securitate și 

sănătate în muncă organizate în 2016 și 2017;
• înscrierea ca partener oficial de campanie din UE sau ca 

partener de campanie naţional;
• urmărirea activităţilor EU-OSHA pe platformele sociale. Ne 

găsiţi pe Facebook, Twitter, LinkedIn și nu numai.

Informaţii și resurse suplimentare

Veţi găsi mai multe informaţii și veţi putea 
descărca diferite resurse de pe site-ul campaniei 
(www.healthy-workplaces.eu). Exemple:

• ghidul campaniei Locuri de muncă sănătoase pentru 
toate vârstele;

• un nou ghid electronic privind gestionarea SSM în 
contextul îmbătrânirii forţei de muncă;

• date, cifre și infografice;
• un film cu Napo;
• materiale promoţionale.

Urmăriţi-ne pe Twitter: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



