
 Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă – EU-OSHA
Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.

Să facem din Europa un loc de muncă 
mai sigur, mai sănătos și mai productiv

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
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Cu ajutorul partenerilor 
noștri, depunem eforturi 

deosebite pentru a crește 
nivelul de înțelegere și 

gradul de conștientizare 
a riscurilor la locul de 

muncă și pentru a spori 
angajamentul față de 

sănătate și securitate în 
Europa.
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Bine ați 
venit!

Promovăm 
sănătatea și 

securitatea la locul 
de muncă pentru 

a îmbunătăți 
condițiile de muncă 

și pentru a crește 
productivitatea.
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Toată lumea are un drept 
fundamental la condiții de 
muncă sigure și sănătoase. 
La Agenția Europeană pentru 
Sănătate și Securitate în 
Muncă (EU-OSHA), misiunea 
noastră este să contribuim 
la transformarea locurilor de 
muncă din Europa în locuri 
de muncă mai sigure, mai 
sănătoase și mai productive.

În fiecare an, peste 4 000 de lucrători mor ca urmare a 
accidentelor de muncă și peste trei milioane de lucrători sunt 
victime ale unui accident grav la locul de muncă. Totodată, 
25 % dintre lucrători au declarat că munca a avut un efect 
în principal negativ asupra sănătății lor. Costurile pentru 
lucrători, pentru întreprinderi și pentru statele membre ale 
UE sunt estimate la aproximativ 3 % din produsul intern brut 
(PIB).

Mai mult ca oricând, sănătatea și securitatea în muncă 
(SSM) reprezintă un domeniu de politici important și 
provocator. Pe măsură ce apar noi riscuri și domenii de 
activitate, demografia se schimbă, iar Europa răspunde 
crizei economice, nevoia unei bune SSM – care îi protejează 
pe lucrători și crește profitabilitatea întreprinderilor – este 
urgentă și în creștere.

Pentru a da un exemplu, întrucât vârsta de pensionare 
este în creștere în multe țări din UE, există o cerere sporită 
din partea factorilor de decizie și a întreprinderilor pentru 
informații practice care să îi ajute pe oameni să muncească 
mai mult și să fie în siguranță și sănătoși până la pensionare.

În perioade de dificultăți economice, trebuie să susținem o 
bună gestionare a SSM, în special în întreprinderile mai mici. 
Microîntreprinderile și întreprinderile mici sunt o parte vitală 
a economiei Europei și se percep adesea ca fiind lipsite de 
resursele necesare pentru a pune în aplicare măsuri privind 
sănătatea și securitatea. Totuși, este din ce în ce mai evident 
că banii cheltuiți pentru îmbunătățirea SSM se regăsesc 
într-o mai mare măsură în productivitate crescută și costuri 
evitate. Protejarea lucrătorilor de riscurile la adresa sănătății 
și securității este nu numai o datorie, ci și o investiție.

Conlucrând cu guvernele, cu reprezentanții angajaților și cu 
întreprinderile mici și mari, EU-OSHA are o abordare comună 
față de promovarea SSM în Europa. Suntem hotărâți să ne 
desfășurăm activitatea într-un mod eficient, transparent și 
responsabil.

În conformitate cu obiectivele Cadrului strategic al UE 
privind sănătatea și securitatea în muncă (2014-2020) și ale 
strategiei Europa 2020 pentru crearea unei economii europene 
inteligente, durabile și favorabile incluziunii, agenția și-a 
dezvoltat programul strategic multianual 2014-2020 pentru a se 
asigura că avem un obiectiv clar pentru eforturile noastre. Cele 
șase priorități pe care le-am identificat sunt:

1. anticiparea schimbărilor și a riscurilor noi și potențiale 
prin activități de previzionare;

2. date și cifre – colectarea și diseminarea de informații, de 
exemplu prin sondajul ESENER în întreprinderi;

3. dezvoltarea de instrumente pentru o bună gestionare 
a SSM, precum Proiectul online interactiv de evaluare a 
riscurilor (OiRA);

4. creșterea gradului de conștientizare, în special prin 
campaniile „Locuri de muncă sigure și sănătoase”;

5. cunoștințe privind munca în rețea, în principal prin 
dezvoltarea enciclopediei online OSHwiki; și

6. munca în rețea (atât la nivel strategic, cât și la nivel 
operațional) și comunicările instituționale.

Prin stabilirea acestor obiective și cu ajutorul partenerilor 
noștri, depunem eforturi deosebite pentru a crește nivelul de 
înțelegere și gradul de conștientizare a riscurilor la locul de 
muncă și pentru a spori angajamentul față de SSM în Europa.

Dr. Christa Sedlatschek, director
Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
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Anticiparea 
schimbărilor

Ce le rezervă 
viitorul lucrătorilor 
și angajatorilor din 

Europa? Noi contribuim 
la prevenirea riscurilor 

viitoare la adresa 
sănătății și securității 

prin identificarea lor în 
prezent.
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La EU-OSHA, știm cât de important este să gândim în 
perspectivă. Pe măsură ce lumea muncii se schimbă, apar 
noi riscuri, iar unul dintre obiectivele noastre majore 
este să furnizăm date și informații care îi vor ajuta pe 
factorii de decizie și pe cercetători să întreprindă acțiuni 
oportune și eficiente.

Inovația tehnologică, evoluțiile demografice și schimbările 
sociale pot avea implicații majore pentru securitatea și 
sănătatea la locul de muncă, determinând apariția unor 
riscuri noi. Având în vedere că 45 % dintre lucrătorii din UE 
raportează că au fost afectați de astfel de schimbări, este 
clar că trebuie să privim spre viitor. Observatorul european 
al riscurilor din cadrul EU-OSHA anticipează și cercetează 
riscurile noi și emergente la adresa SSM, furnizând date 
credibile și de bună calitate care îi pot ajuta pe factorii de 
decizie, pe cercetători și pe intermediarii la locul de muncă 
să adopte măsuri adecvate și să stabilească prioritățile 
corecte.

Agenția desfășoară activități de previzionare pentru a 
identifica și a aborda provocările viitoare la adresa SSM. 
Proiecte prospective majore sunt puse în aplicare pe 
parcursul a doi ani, cu o perioadă de evaluare de un an. 
Activitățile includ:

• analiza literaturii de specialitate;

• interviuri, grupuri tematice, ateliere și sondaje online 
care implică experți-cheie;

• module de construire de scenarii.

Scopul EU-OSHA este nu numai să identifice riscurile 
noi și potențiale, ci și să furnizeze factorilor de decizie și 
profesioniștilor în domeniul SSM o bază pentru stabilirea de 
priorități, instrumente pentru a aborda aceste probleme și 
idei pentru a transpune constatările în politici.

LOCURI DE MUNCĂ ECOLOGICE
Primul proiect prospectiv al agenției s-a concentrat pe 
sectorul mediului, care evoluează rapid din punct de vedere 
numeric și este relativ nou. Aceasta înseamnă că există 

o lipsă de informații cu privire la riscurile potențiale și o 
forță de muncă relativ lipsită de experiență, ceea ce crește 
pericolul de accidente și de boli profesionale. Proiectul 
prospectiv a analizat factorii care pot afecta locurile de 
muncă ecologice, precum climatul economic, adoptarea 
progresivă de către societate a „valorilor ecologice” și rata 
inovației tehnologice. Acesta a identificat câteva zone 
esențiale de riscuri potențiale, inclusiv energia eoliană, 
construcțiile ecologice și energia solară de mică anvergură 
și, în continuare, a furnizat informații și instrumente practice 
care să contribuie la prevenirea riscurilor.

https://osha.europa.eu/ro/topics/green-jobs

©
 E

U
-O

SH
A

/F
ili

p 
D

e 
Sm

et

https://osha.europa.eu/ro/topics/green-jobs


Broșură instituțională 2014

Date și cifre
Activitățile noastre au 
ca rezultat o cercetare 

de înaltă calitate și 
informații actualizate 

care pot ajuta la 
stabilirea de priorități 

și la planificarea 
prevenției.
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Factorii de decizie trebuie să dispună de date și de 
cifre solide și fiabile. Noi le furnizăm o imagine precisă 
și cuprinzătoare a riscurilor actuale la adresa SSM. Le 
oferim, de asemenea, informații actualizate și practice 
despre cum pot fi prevenite și gestionate aceste riscuri.

Facem acest lucru prin comandarea, colectarea și publicarea 
de noi studii științifice privind riscurile la adresa sănătății și 
securității în muncă, precum și prin monitorizarea, gruparea 
și analiza informațiilor statistice din diferite surse din 
Europa. Datele pe care le furnizăm îi ajută pe cercetători și 
pe factorii de decizie să descopere cele mai bune modalități 
de abordare a riscurilor la care sunt expuși lucrătorii din 
Europa și de creștere a productivității.

De exemplu, proiectul nostru pilot major „Munca în condiții 
mai bune de securitate și sănătate la orice vârstă” își propune 
să înțeleagă provocările la adresa sănății și securității 
determinate de menținerea în rândul populației active 
pe termen mai lung și cu o productivitate mai crescută a 
lucrătorilor vârstnici pe tot parcursul vieții lor profesionale. 
Proiectul este realizat la solicitarea Parlamentului European 
și a Comisiei Europene și analizează ce politici sunt deja puse 
în aplicare, exemple de bune practici privind menținerea și 
extinderea capacității de inserție profesională a lucrătorilor 
vârstnici și modul în care putem facilita revenirea la muncă 
a lucrătorilor vârstnici care s-au aflat în concediu de boală 
pe termen lung.

SONDAJUL EUROPEAN ÎN RÂNDUL 
ÎNTREPRINDERILOR
Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile 
noi și emergente (ESENER) este un studiu detaliat și extins 
care examinează modul în care riscurile la adresa sănătății și 
securității sunt gestionate la locurile de muncă din Europa. 
O resursă unică ce furnizează date comparabile la nivel 
internațional extrem de necesare, acest sondaj este unul 
dintre principalele instrumente pe care le utilizăm pentru a 
contribui la baza de cunoștințe pentru factorii de decizie și 
pentru cercetători.

Reprezentanții a mii de întreprinderi și organizații din 
Europa au răspuns la chestionarele noastre ESENER, care se 
concentrează în special pe câteva domenii-cheie:

• aranjamente pentru gestionarea sănătății și securității;

• riscuri psihosociale, precum stresul, intimidarea și 
hărțuirea;

• factori determinanți și obstacole în calea măsurilor 
privind gestionarea SSM;

• participarea lucrătorilor la SSM.

Sondajul este realizat o dată la cinci ani. Pentru a oferi 
o idee cu privire la amploarea sa, cel de al doilea sondaj 
ESENER acoperă 36 de țări, fiind realizate 49 000 de 
interviuri. Accentul pe riscurile noi și potențiale garantează 
că răspunsurile pun în lumină zonele SSM puțin explorate și 
din ce în ce mai importante, precum riscurile psihosociale, 
și preocuparea pentru ceea ce s-a constatat inițial prin 
sondajul ESENER.

http://www.esener.eu
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Instrumente 
pentru 

gestionarea 
SSM

Evaluarea riscurilor este 
esența unei bune sănătăți și 
securități la locul de muncă.
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Beneficiile prevenirii accidentelor de muncă și bolilor 
profesionale, comparativ cu suportarea consecințelor 
acestora, sunt clare. Totuși, în special în organizațiile mai 
mici, poate fi dificil să se stabilească în ce mod pot fi puse 
în aplicare eficient măsurile preventive corespunzătoare. 
Noi putem contribui prin furnizarea unor instrumente 
țintite ușor de utilizat, care să ajute microîntreprinderile și 
întreprinderile mici să evalueze riscurile pentru angajații 
lor, și prin identificarea și promovarea unor exemple 
adaptabile de bune practici.

Proiectul online interactiv de evaluare 
a riscurilor
Se consideră adesea că gestionarea SSM implică cunoștințe 
sau muncă suplimentară pe care întreprinderile mici nu le 
au sau nu și le pot permite. Proiectul online interactiv de 
evaluare a riscurilor (OiRA) elucidează procesul de evaluare 
a riscurilor și simplifică evaluarea pericolelor potențiale la 
locul de muncă. Acesta oferă instrumente online ușor de 
utilizat, care pot fi descărcate liber, și care ghidează pas 
cu pas microîntreprinderile și întreprinderile mici în cadrul 
procesului de evaluare a riscurilor. Angajatorii sunt, de 
asemenea, ajutați să decidă cu privire la măsurile adecvate 
care pot fi adoptate și sprijiniți în monitorizarea și raportarea 
problemelor legate de SSM. EU-OSHA pune la dispoziție 
platforma, programul informatic, instrumente generice și un 
serviciu de asistență tehnică și reunește comunitatea OiRA. 
Instrumentele sunt apoi adaptate de partenerii OiRA la nivel 
național în funcție de sector și de țară.

Pe lângă faptul că este o soluție tehnică eficientă, OiRA este 
o metodă practică de a transmite mesajul că întreprinderile 
mici se pot bucura de beneficiile pe care le aduce o bună 
gestionare a SSM, precum reducerea absenteismului și 
sporirea cointeresării personalului. Promovarea acestui 
proiect contribuie la o mai mare sensibilizare față de SSM, în 
general, și la creșterea performanței întreprinderilor din UE, 
unde majoritatea întreprinderilor sunt microîntreprinderi și 
întreprinderi mici.

OiRA este recunoscut ca fiind un pas important pentru 
îmbunătățirea SSM în microîntreprinderile și întreprinderile 
mici din Europa, iar proiectul este în continuă creștere 
și evoluție, noi instrumente fiind permanent în curs de 
dezvoltare. O comunitate de dezvoltatori ai OiRA lucrează în 
toată Europa pentru a crea și a rafina instrumente, precum 
și pentru a adapta și a transpune instrumentele existente în 
țări noi. Scopul este acela de a poziționa OiRA în avangarda 
strategiilor de prevenire a riscurilor și de gestionare a SSM, 
cu instrumente tot mai flexibile și mai capabile să răspundă 
nevoilor beneficiarilor și cu oportunități tot mai mari de 
schimburi de idei între utilizatori și dezvoltatori.

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu
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Creșterea  
gradului de 

conștientizare
Activitățile noastre de creare 

de campanii și de promovare 
duc mesajele noastre la 

locuri de muncă din Europa 
și din afara acesteia.
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În calitate de organizație de informare și de muncă în 
rețea, una dintre sarcinile noastre principale este să 
ajungem la publicul-țintă – de la factori de decizie și 
angajatori până la directori, profesioniști în domeniul 
SSM, lucrători și sindicate –, transmițându-i mesajele 
noastre prin creșterea gradului de conștientizare față de 
riscurile pentru sănătate și securitate și față de modul 
de prevenire a acestora. Utilizăm o serie de canale de 
comunicare, inclusiv conferințe și ateliere, site-ul nostru 
cuprinzător și multilingv, OSHmail și platforme sociale de 
comunicare.

CAMPANII
Campaniile „Locuri de muncă sigure și sănătoase” pe 
care le desfășurăm pe parcursul a doi ani sunt activitatea 
noastră emblematică de sensibilizare. Acestea constituie 
o modalitate importantă prin care informațiile pot ajunge 
la locurile de muncă din Europa. Coordonate de agenție și 
de partenerii noștri din statele membre, aceste campanii 
sunt cele mai mari de acest fel din lume, constând în sute 
de evenimente și activități. Temele abordate variază de la 
evaluarea riscurilor, securitatea lucrărilor de mentenanță 
și accidentele de muncă până la poluarea fonică, riscurile 
psihosociale și tinerii la locul de muncă. Indiferent de temă, 
unul dintre mesajele-cheie este întotdeauna importanța 
colaborării, care combină aptitudinile de conducere și 
participarea lucrătorilor la locul de muncă, ceea ce constituie 
esența tuturor activităților noastre.

Unul dintre punctele culminante ale fiecărei campanii este 
reprezentat de Premiile europene pentru bune practici, 
care recunosc soluții extraordinare și inovatoare pentru 
gestionarea sănătății și securității la locul de muncă. Un alt 
eveniment important este Săptămâna europeană pentru 
sănătate și securitate în muncă, ce are loc în toată Europa. 
Numărul în creștere al partenerilor oficiali ai campaniilor 
este o caracteristică esențială a campaniilor noastre. În 
schimbul sprijinului lor, partenerii campaniilor beneficiază 
de evenimente precum atelierele de analiză comparativă, 
care reunesc profesioniști în domeniul SSM pentru a 
împărtăși lecțiile învățate și a face schimb de bune practici.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO – SIGURANȚA CU UN ZÂMBET
Pentru a transmite mesajele importante într-un mod 
amuzant și ușor de reținut, beneficiem de sprijinul lui Napo, 
eroul unei serii de filme de animație mute.

Filmele sunt produse de consorțiul Napo, un mic grup de 
organizații europene din domeniul sănătății și securității. 
Napo este un personaj simpatic: un lucrător obișnuit care 
se confruntă cu pericole obișnuite la locul de muncă. Dar 
el este și un adevărat „campion al SSM”, care lucrează 
împreună cu colegii săi pentru a identifica riscurile și a 
sugera soluții practice. Persoane de toate vârstele, din toate 
mediile și din toate culturile se pot identifica cu Napo, iar 
filmele sunt create pentru a stimula dezbaterea la locurile 
de muncă cu privire la probleme importante legate de 
sănătate și securitate.

Inițiativa agenției intitulată „Napo pentru învățători” oferă 
un set de instrumente online pentru învățători, inclusiv 
mesaje-cheie, obiective didactice, planuri de lecții și idei de 
activități, toate create pe baza filmelor Napo. Scopul este să 
prezentăm copiilor mesaje importante privind sănătatea și 
securitatea și să le formăm deprinderi bune pe care aceștia 
le vor duce cu ei la locul de muncă, îndeplinindu-ne astfel 
angajamentul privind integrarea SSM în educație.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/ro
http://www.napofilm.net
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Cunoștințe 
privind 

munca în 
rețea

Reunim profesioniști în 
domeniul sănătății și 

securității la nivel global 
și generăm cunoștințe 
de înaltă calitate prin 

intermediul unor 
instrumente și  

canale noi.
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Mobilizarea profesioniștilor în domeniul SSM pentru a 
crea un corpus de informații actualizate de înaltă calitate 
este o altă sarcină esențială a noastră. Am profitat de noile 
tehnologii pentru a ne îndeplini angajamentul de a facilita 
dezvoltarea și schimbul de informații. Aceasta ne permite 
să răspundem nevoilor beneficiarilor noștri într-un mod 
mai eficient și mai prompt și poziționează comunitatea 
SSM în centrul a tot ceea ce facem, transformând procesul 
de transfer al cunoștințelor într-unul mai social și mai 
interactiv.

OSHwiki
OSHwiki este enciclopedia noastră multilingvă online 
realizată prin colaborare, care oferă informații acreditate 
cu privire la sănătate și securitate și un mediu în care 
profesioniștii în domeniul SSM pot stabili contacte și 
împărtăși cunoștințe în cadrul unei comunități online. Este 
o modalitate economică și din ce în ce mai importantă 
de a transmite mesaje în comunitatea SSM. OSHwiki este 
deschisă tuturor prin intermediul site-ului nostru. Totuși, 
spre deosebire de alte enciclopedii online, pentru a menține 
calitatea informațiilor, doar autorii acreditați de agenție 
pot adăuga conținut sau pot edita ori traduce articolele 
existente. Orice persoană din organizații profesionale și 
științifice recunoscute poate deveni autor acreditat.

Conținutul include următoarele categorii principale: SSM 
în general, managementul și organizarea SSM, strategii de 
prevenire și control, agenți fizici, substanțe periculoase, 
ergonomie, securitate, organizarea muncii, probleme 
psihosociale, sănătate, sectoare și ocupații și grupuri expuse 
riscurilor.

http://www.oshwiki.eu
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Munca în 
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parteneri pentru a ne 

atinge obiectivele.
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 Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă – EU-OSHA

Suntem în esență o organizație care lucrează în rețea, 
iar colaborarea cu alte organizații la toate nivelurile – 
național, european, mondial – este esențială pentru 
activitatea noastră. Acest lucru se reflectă în componența 
tripartită a Consiliului de administrație al agenției, 
care reunește reprezentanți ai guvernelor naționale, 
ai asociațiilor lucrătorilor și angajatorilor și ai Comisiei 
Europene.

Prima și cea mai importantă dintre rețelele noastre este 
reprezentată de punctele focale naționale; acestea sunt 
legătura noastră vitală cu beneficiarii noștri. Fiecare 
stat membru, țară candidată sau potențial candidată 
desemnează un punct focal, cum fac și țările Spațiului 
Economic European/Asociației Europene de Liber Schimb. 
Un punct focal este în general un reprezentant al autorității 
competente pe probleme de sănătate și securitate din țara 
sa. Aceștia colaborează cu rețelele lor tripartite naționale – 
reprezentanți ai angajatorilor, ai lucrătorilor și ai guvernului – 
pentru a disemina informații, a sprijini inițiativele noastre și 
a furniza agenției date, feedback și recomandări. Aceștia 
au un rol esențial în campaniile noastre „Locuri de muncă 
sigure și sănătoase”. În schimb, noi le oferim sprijin pentru 
evenimente în cadrul campaniilor, pentru publicații și 
pentru activități în mass-media.

Ne bazăm pe partenerii noștri sociali – organizații care 
reprezintă angajatorii și lucrătorii – pentru a ne face 
cunoscuți în cadrul microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici din Europa. Aceștia sprijină, de asemenea, activitățile 
și proiectele noastre, de exemplu proiectul OiRA, oferind 
feedback și consultanță de valoare.

Rețeaua întreprinderilor europene este o rețea de sprijinire 
a întreprinderilor a cărei misiune este să ajute întreprinderile 
mici să profite din plin de oportunitățile din Europa. Este 
rețeaua noastră comunitară cea mai mare și, cu peste 600 
de organizații membre în 50 de țări, aceasta reprezintă 
un aliat puternic care contribuie la promovarea noastră în 
întreprinderile mici.

Tot mai mulți parteneri ai campaniilor – inclusiv parteneri 
sociali, organisme profesionale și întreprinderi mari – susțin 
campaniile noastre și contribuie la creșterea gradului de 
conștientizare a importanței sănătății și securității. Avem, de 
asemenea, un număr în creștere de parteneri media, al căror 
sprijin la răspândirea mesajului campaniei este neprețuit.

Colaborăm, de asemenea, cu inspectoratele pentru muncă 
și cu consultanți și echipe de cercetare de la cele mai 
importante instituții academice în domeniul sănătății și 
securității. La nivel european, colaborăm cu multe organe ale 
UE – Parlamentul European, Comisia Europeană, Comitetul 
Economic și Social European și agențiile noastre surori – și 
cu parteneri sociali precum BusinessEurope și Confederația 
Europeană a Sindicatelor. La nivel internațional lucrăm în 
parteneriat cu organisme precum Organizația Internațională 
a Muncii și Organizația Mondială a Sănătății.

https://osha.europa.eu/ro/about/focal_points
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Site internet
Site-ul nostru multilingv este o sursă importantă de 
informații cu privire la toate problemele legate de sănătate 
și securitate, de la materiale pentru campanii până la 
cercetări recente. Acesta oferă acces la o mulțime de resurse 
și instrumente practice.
https://osha.europa.eu/ro

OSHmail
Buletinul nostru informativ lunar gratuit, OSHmail, vă va 
ține la curent cu ultimele noutăți, de la modificări legislative 
până la publicații recente și evenimente viitoare. Acesta este 
disponibil în peste 20 de limbi ale UE.
Abonați-vă aici: https://osha.europa.eu/ro/news/oshmail

Platforme sociale de comunicare
Credem în capacitatea platformelor sociale de a transmite 
mesaje, de a schimba atitudini și de a construi relații. Ne 
puteți găsi pe:

Evenimente
Organizăm multe evenimente pentru a crește gradul de 
conștientizare și a împărtăși informații, bune practici și 
sfaturi. Acestea variază de la seminare restrânse la întâlniri 
internaționale la nivel înalt de mare anvergură. Abonați-vă 
la OSHmail pentru a afla despre evenimentele viitoare sau 
accesați site-ul nostru la adresa: 
https://osha.europa.eu/ro/events/events.html

Biroul de presă
Pentru orice întrebări legate de mass-media, vă rugăm să 
trimiteți un e-mail la adresa news@osha.europa.eu sau 
să sunați la numărul de telefon +34 944358359. Cele mai 
recente comunicate de presă și rapoarte mass-media sunt 
disponibile la adresa: https://osha.europa.eu/ro/press
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Fotografiile de pe copertă, în sensul acelor de ceasornic, începând 
din partea stângă sus:
© EU-OSHA/Arpad Pinter, © EU-OSHA/Arpad Pinter, 
© EU-OSHA/Emmanuel Biard, © EU-OSHA/József Radó, 
© EU-OSHA/Michel Wielick, © EU-OSHA/David Tijero

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

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/
european-agency-for-safety-and-health-at-work

De asemenea, ne actualizăm periodic blogul la adresa:

https://osha.europa.eu/ro/about/director_corner/
blog/front-page.

Publicații
Toate publicațiile noastre pot fi descărcate gratuit de pe site-ul 
nostru. De la broșuri la rapoarte tehnice detaliate, publicăm 
extensiv pe teme legate de SSM, contribuind la oferirea 
de informații aprofundate și tematice privind sănătatea și 
securitatea unui public variat din întreaga Europă.
Consultați publicațiile noastre aici:  
https://osha.europa.eu/ro/publications

https://osha.europa.eu/ro
https://osha.europa.eu/ro/news/oshmail
https://osha.europa.eu/ro/events/events.html
mailto:news@osha.europa.eu
https://osha.europa.eu/ro/press
http://twitter.com/eu_osh
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
http://www.youtube.com/user/EUOSH
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/ro/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/ro/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/ro/publications
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Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă 
(EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un loc de muncă 
mai sigur, mai sănătos și mai productiv. Agenția cercetează, elaborează 
și distribuie informații fiabile, echilibrate și imparțiale cu privire la 
sănătate și securitate și organizează campanii paneuropene de creștere 
a gradului de sensibilizare. Înființată de Uniunea Europeană în 1996 
și având sediul la Bilbao, în Spania, agenția reunește reprezentanți ai 
Comisiei Europene, ai guvernelor statelor membre, ai organizațiilor 
angajatorilor și ale lucrătorilor, precum și cei mai buni experți din 
fiecare stat membru al UE și din afara acesteia.

Agenția Europeană pentru Sănătate  
și Securitate în Muncă
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPANIA
Tel. +34 944358400
Fax +34 944358401
E-mail: information@osha.europa.eu
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