
Premiile pentru bune practici
Apel pentru nominalizări

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

Premiile pentru bune practici

Promovarea unei vieți profesionale durabile

Locuri de muncă 
sănătoase pentru  

toate vârstele

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

http://www.healthy-workplaces.eu


Promovarea unei vieţi profesionale durabile

Pentru forța de muncă în curs de 
îmbătrânire a Europei, munca nu constituie 
o problemă, ci o soluție. Ea poate avea 
beneficii atât pentru sănătatea fizică, cât 
și pentru cea psihică. Promovarea muncii 
durabile și a îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate poate avea drept rezultat lucrători 
mai sănătoși și mai motivați, diminuarea 
absenteismului și a fluctuațiilor personalului, 
precum și creșterea productivității 
întreprinderilor.

Această campanie atrage atenția asupra 
importanței bunei gestionări a securității 
și sănătății în muncă (SSM) pe tot parcursul 
vieții profesionale și a adaptării muncii la 
capacitățile fiecărei persoane, indiferent că 
se află la începutul sau la sfârșitul carierei 
profesionale. Prin gestionarea SSM și prin 
luarea în considerare și abordarea diversității 
existente în rândul lucrătorilor, se poate 
reuși ca atât îmbătrânirea la locul de muncă, 
cât și pensionarea să se producă în condiții 
bune de sănătate.

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

 • promovarea muncii durabile și 
a îmbătrânirii în condiții bune de 
sănătate, precum și a importanței 
măsurilor de precauție pe tot parcursul 
vieții profesionale;

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

 • facilitarea schimburilor de informații și de 
bune practici în acest domeniu.

Veți găsi mai multe informații 
despre campanie pe site-ul 
www.healthy-workplaces.eu

Încurajarea 
practicilor de 
muncă sănătoase în 
rândul lucrătorilor 
tineri conduce la 
o viață profesională 
durabilă.

https://www.healthy-workplaces.eu/ro?set_language=ro


Agenţia Europeană pentru 
Securitate și Sănătate în Muncă 
(EU-OSHA) vă invită să prezentaţi 
proiecte pentru cea de a 13-a 
ediție a Premiilor pentru bune 
practici în domeniul securității 
și sănătății în muncă (SSM). 
Derulându-se în cadrul campaniei 
„Locuri de muncă sănătoase pentru 
toate vârstele” 2016-2017, concursul 
este menit să aducă recunoaștere 
organizaţiilor care au o contribuţie 
remarcabilă și inovatoare în 
domeniul SSM în contextul 
îmbătrânirii forţei de muncă.
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Premiile pentru bune practici

În cooperare cu statele membre și cu fiecare 
președinție a Consiliului Uniunii Europene, 
EU-OSHA organizează Premiile pentru bune 
practici în tandem cu campaniile „Locuri de 
muncă sigure și sănătoase”. Premiile constituie 
o componentă importantă a fiecărei campanii 
și contribuie la ilustrarea beneficiilor bunelor 
practici în materie de securitate și sănătate 
în muncă, constituind o platformă pentru 
schimbul de informații și promovarea 
bunelor practici din domeniu în întreaga 
Europă.

Premiile pentru bune practici din cadrul 
campaniei 2016-2017 sunt menite să scoată 
în evidență cele mai bune exemple de 
organizații care gestionează activ securitatea 
și sănătatea în muncă în contextul 
îmbătrânirii populației. EU-OSHA caută 
exemple din care să reiasă o abordare 
holistică a gestionării SSM și prevenirea 

riscurilor în toate etapele vieții, datorită 
cărora lucrătorii să își poată păstra sănătatea 
pe măsură ce înaintează în vârstă. Juriul va 
avea în vedere inclusiv relevanța în timp și 
transferabilitatea intervențiilor.

Sunt invitați să se înscrie toți angajatorii 
și lucrătorii din Europa, persoane cu rol 
intermediar precum partenerii sociali, 
specialiștii și practicienii în domeniul securității 
și sănătății, precum și consultanții în materie de 
SSM la nivelul locului de muncă.

Câștigătorii își vor primi premiile în cadrul 
unei ceremonii care va avea loc în aprilie 2017, 
la care se vor sărbători realizările tuturor 
participanților. Toate exemplele laureate și 
apreciate vor fi prezentate mai detaliat într-o 
publicație care va fi distribuită la scară largă în 
Europa și promovată pe site-ul EU-OSHA.

Locurile de muncă 
sănătoase și productive 
rezolvă problemele 
generate de îmbătrânirea 
forței de muncă.



Ce tipuri de bune practici pot intra în concurs?
Pot fi prezentate orice exemple din viața 
reală de gestionare eficace a SSM în 
contextul îmbătrânirii forței de muncă. 
Candidații trebuie să ilustreze clar modul în 
care s-au aplicat bune practici de gestionare 
a vârstei la locul de muncă și rezultatele 
obținute, inclusiv aspecte precum:

 • modul în care diversitatea de vârstă este 
luată în considerare în gestionarea SSM 
și a resurselor umane (de exemplu, prin 
politici de gestionare a vârstei);

 • evaluarea riscurilor aferente vârstei și 
adaptarea corespunzătoare a locului de 
muncă;

 • conceperea și aplicarea unor intervenții 
și/sau instrumente practice de gestionare 
a forței de muncă aflate în curs de 
îmbătrânire;

 • politici sau măsuri de prevenire 
a incapacității de muncă și de reluare 
a activității profesionale;

 • măsuri specifice care vizează lucrătorii 
mai în vârstă și/sau pericolele și riscurile 
specifice în cazul acestora.

Configurarea adecvată a locului 
de muncă și buna organizare 
a muncii aduc beneficii tuturor 
grupelor de vârstă.
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Ce trebuie să demonstreze concurenţii?

Juriul tripartit va căuta dovezi privind:

 • o abordare holistică a securității și sănătății 
în muncă, care să cuprindă toate aspectele 
gestionării vârstei;

 • o strategie de prevenire a riscurilor pe tot 
parcursul vieții;

 • îmbunătățiri reale și demonstrabile în 
domeniul securității, sănătății și confortului 
la locul de muncă;

 • participarea și implicarea efectivă 
a lucrătorilor și a reprezentanților acestora;

 • promovarea măsurilor colective înaintea 
intervențiilor axate pe individ (promovarea 
sănătății trebuie îmbinată cu protejarea 
acesteia);

 • durabilitatea intervenției în timp;

 • transferabilitatea la alte locuri de muncă (din 
alte state membre, din diverse sectoare, și 
din întreprinderi de diferite mărimi);

 • noutatea (intervenția trebuie să fie recentă 
sau să nu fie amplu cunoscută).

În plus, intervenția trebuie să respecte și, în 
mod ideal, să depășească cerințele legislative 
relevante ale statului membru în care a fost 
pusă în practică. Produsele, instrumentele și 
serviciile dezvoltate în scopuri comerciale nu 
vor fi luate în considerare în cadrul concursului.

Pe site-ul EU-OSHA se găsesc exemple de 
bune practici premiate în anii anteriori, la 
adresa: https://osha.europa.eu/ro/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards

Îmbătrânirea în condiții bune de 
sănătate ne privește pe toți.

https://osha.europa.eu/ro/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/ro/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/ro/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Cine poate participa?
Sunt invitate să se înscrie la Premiile pentru 
bune practici organizațiile active în statele 
membre ale UE, în țările candidate și potențial 
candidate, precum și în țările care fac parte din 
Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). 
De exemplu:

 • întreprinderi sau organizații individuale, 
indiferent de dimensiunea acestora;

 • furnizori de servicii de formare și membri ai 
comunității educaționale;

 • organizații patronale, asociații comerciale, 
sindicate și organizații neguvernamentale;

 • servicii regionale sau locale de prevenire în 
domeniul SSM, servicii de asigurări și alte 
organizații intermediare;

 • parteneri oficiali ai campaniei.

Mod de participare
Organizațiile multinaționale sau paneuropene 
care sunt parteneri oficiali ai campaniei își 
pot trimite materialele direct la EU-OSHA. 
Puteți afla detalii privind modul de înscriere 
la concurs la nivel european de la adresa 
gpa@healthy-workplaces.eu

Toate celelalte prezentări sunt evaluate, 
în primă fază, la nivel național de rețeaua 
de puncte focale a EU-OSHA. Câștigătorii 
etapei naționale participă apoi la concursul 
paneuropean, în cadrul căruia sunt selectați 
câștigătorii finali.

Puteți afla detalii privind modul de înscriere 
în concurs de la partenerul de rețea din țara 
dumneavoastră. Pentru a găsi și a lua legătura 
cu punctul focal național de care aparțineți, 
accesați www.healthy-workplaces.eu/fops

Urmăriți-ne pe Twitter: 
#EUhealthyworkplaces

©
 E

U
-O

SH
A

/M
ic

he
l W

ie
lic

k



doi:10.2802/182582     ISBN
:978-92-9240-866-4

TE-04-15-362-EN
-C

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă 

(EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei într-un 

loc mai sigur, mai sănătos și mai productiv pentru muncă. 

În�ințată de Uniunea Europeană în  1994 și având sediul în 

Spania, la Bilbao, agenția cercetează, elaborează și difuzează 

informații viabile, echilibrate și imparțiale privind sănătatea 

și securitatea, colaborând în rețea cu organizații din întreaga 

Europă în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă.

De asemenea, EU-OSHA desfășoară campanii pentru locuri 

de muncă sigure și sănătoase, cu o  durată de doi ani, 

sprijinite de instituțiile Uniunii Europene și de partenerii 

sociali europeni și coordonate la nivel național de rețeaua de 

puncte focale a agenției. Campania din 2016-2017, intitulată 

„Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, își 

propune să sprijine angajatorii în rezolvarea problemelor 

generate de îmbătrânirea forței de muncă și să îi sensibilizeze 

cu privire la importanța muncii durabile pe tot parcursul vieții 

profesionale a angajaților.

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, SPANIA
www.healthy-workplaces.eu
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