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Principalele activităţi în anul 2008 
 
Rolul Agenţiei Europene pentru Securitate şi 
Sănătate în Muncă (EU-OSHA) este acela de a 
contribui la protejarea lucrătorilor din Europa 
prin colectarea, analizarea şi difuzarea 
informaţiilor privind securitatea şi sănătatea în 
muncă şi prin promovarea unei culturi de 
prevenire a accidentelor şi bolilor. 
 
În anul 2008, Agenţia a desfăşurat activităţi  
într-o serie de domenii-cheie căutând să 
accentueze faptul că, într-o perioadă de 
dificultăţi economice la nivel global, 
organizaţiile nu îşi pot permite să minimalizeze 
importanţa securităţii şi sănătăţii în muncă 
(SSM). 
 
Activitatea Agenţiei în anul 2008 a fost trasată 
de  Strategia comunitară privind securitatea şi 
sănătatea în muncă pentru 2007-2012, care 
vizează reducerea accidentelor de muncă şi a 
bolilor profesionale pe teritoriul Uniunii 
Europene şi care subliniază importanţa rolului 
Agenţiei.  
 
În anul 2008, Consiliul de administraţie al 
Agenţiei a adoptat, de asemenea, o nouă 
Strategie a Agenţiei pentru 2009-2013, care 
include un nou program de lucru multianual, 
strâns legat de obiectivele şi valorile Agenţiei 
pe termen lung.  
 
 
COLECTAREA ŞI ANALIZAREA 
INFORMAŢIILOR 
 
Printre activităţile sale, în ceea ce priveşte 
colectarea şi analizarea informaţiilor referitoare 
la SSM, Agenţia, prin Observatorul European al 
Riscurilor (ERO), a desfăşurat un studiu de 
fezabilitate al diferitelor metodologii de 
anticipare a viitoarelor riscuri pentru SSM, care 
pot  fi cauzate de noile tehnologii şi metode de 
lucru. Proiectul de previziune al Agenţiei va 
implica analizarea unui orizont de timp de zece 
ani şi va ajuta factorii de decizie politică să ia 
măsuri acum în vederea asigurării securităţii 
lucrătorilor europeni.  
 
Agenţia şi-a finalizat raportul Previziunile 
experţilor privind riscurile chimice emergente, 
ultimul dintr-o serie de rapoarte de mare 
anvergură, care cuprind cele mai recente 
informaţii în domenii aflate în schimbare rapidă 
referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă 

şi identifică subiectele asupra cărora 
cercetătorii şi factorii de decizie politică trebuie 
să îşi concentreze atenţia. Raportul privind 
riscurile chimice emergente identifică grupuri 
de substanţe, inclusiv carcinogeni şi substanţe 
chimice sensibilizante şi alergeni chimici, de 
importanţă deosebită din cauza efectelor 
asupra stării de sănătate a lucrătorilor. 
 
Alte publicaţii ale ERO au sintetizat stadiul 
cunoaşterii în ceea ce priveşte expunerea pielii 
în cadrul activităţii profesionale şi boli de piele 
asociate locului de muncă; expunerea la 
vibraţii şi efectele posibile asupra sănătăţii; şi 
nanoparticulele şi posibilul lor impact asupra 
securităţii şi sănătăţii în muncă.  
 
Proiectul «SSM in cifre» a continuat să asigure 
o bază de date pentru prevenirea accidentelor 
de muncă şi bolilor profesionale, prin 
compararea datelor statistice colectate din 
diferite surse şi ţări europene. În anul 2008 
proiectul a fost focalizat pe managementul  
deşeurilor şi bolile aparatului respirator. 
 
Un nou raport Previziunile experţilor privind 
riscurile psihosociale emergente a arătat că tot 
mai mulţi lucrători europeni sunt afectaţi de 
stres şi alte riscuri psihosociale. S-a organizat 
un seminar privind riscurile psihosociale şi 
implicaţiile lor, iar statisticile referitoare la 
stres au fost incluse în raportul «SSM în cifre: 
stresul». 
 
În anul 2008 a fost lansat Sondajul european 
în rândul întreprinderilor pe tema riscurilor noi 
şi emergente (ESENER). Acest proiect va 
colecta informaţii de la managerii şi 
responsabilii cu securitatea şi sănătatea în 
muncă privind modalităţile actuale în care se 
realizează gestiunea riscurilor, cu un accent 
special pe riscurile psihosociale.  
 
S-a aprobat un Memorandum de Înţelegere ca 
parte a Proiectului NEW OSH ERA, care 
contribuie la coordonarea cercetărilor europene 
cu privire la riscurile noi şi emergente. 
Memorandumul stabileşte subiectele prioritare 
pentru activităţile comune de cercetare dintre 
diferite ţări din Europa. 
 
În domeniul Informaţiilor privind mediul de 
muncă, ce promovează cooperarea dintre 
statele membre în ceea ce priveşte colectarea 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11113.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11113.htm
http://osha.europa.eu/en/publications/work_programmes/strategy2009-2013/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE3008390ENC_chemical_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseases/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseases/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007049ENC_skin_diseases/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/8108322_vibration_exposure/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/8108322_vibration_exposure/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/workplace_exposure_to_nanoparticles/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118/view
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/about-the-survey
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/about-the-survey
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/about-the-survey
http://www.newoshera.eu/en
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de informaţii şi cercetare, Agenţia a pregătit 
trei rapoarte importante pentru sprijinirea 
Campaniei „Locuri de muncă sănătoase” pentru 
2008-2009 privind evaluarea riscurilor, şi a 
organizat Premiile pentru bune practici, care 
recunosc companiile şi alte organizaţii cu 
contribuţii remarcabile în promovarea evaluării 
riscurilor la locul de muncă.  
  
Un nou raport, Protecţia lucrătorilor din 
hoteluri, restaurante şi catering (HORECA), 
oferă o privire de ansamblu asupra acestui 
sector, unele dintre riscurile frecvente şi 
soluţiile existente pentru protecţia lucrătorilor. 
  
De asemenea, Agenţia a elaborat informaţii 
privind riscurile pentru securitatea şi sănătatea 
lucrătorilor din  sectorul transportului rutier. 
 
S-au efectuat lucrări pentru un raport viitor 
privind stimulentele economice, care va oferi o 
perspectivă actuală asupra diferitelor oferte din 
partea ţărilor europene pentru încurajarea unei 
bune performanţe SSM, în timp ce literatura de 
specialitate în domeniul SSM şi performanţele 
economice în întreprinderile mici şi mijlocii 
examinează legătura dintre beneficiile 
economice şi condiţiile bune de lucru.  
 
Agenţia s-a implicat în planificarea proiectului 
«Promovarea sănătăţii în muncă», care va 
colecta şi difuza informaţii ce pot contribui la 
dezvoltarea campaniilor de promovare a 
sănătăţii în muncă. 
 
Au fost colectate informaţii practice cu privire 
la problemele de securitate şi sănătate care 
afectează lucrătorii din sectorul curăţeniei, 
precum şi la studii de caz referitoare la 
modalităţile de integrare a securităţii şi 
sănătăţii în muncă în învăţământ.  
 
În urma campaniei sale din anul 2007 privind 
afecţiunile musculo-scheletice, Reduceţi 
efortul, Agenţia a publicat Raportul său 
referitor la  Prevenirea afecţiunilor musculo-
scheletice , formulând recomandări cu privire 
la prevenirea şi combaterea afecţiunilor 
musculo-scheletice la locul de muncă. 
 
Agenţia a desfăşurat lucrări pregătitoare şi o 
colecţie de informaţii pe tema întreţinerii 
clădirilor şi echipamentelor la locul de muncă, 
care vor face obiectul Campaniei „Locuri de 
muncă sănătoase” pe care Agenţia o va 
desfăşura la nivel european în 2010-2011.  
 
În anul 2008  Agenţia a semnat un contract 
pentru un nou Centru Tematic unic, care 
reprezintă un consorţiu al celor mai importante  

instituţii europene în domeniul SSM . Centrul 
tematic va fi principalul furnizor de informaţii 
de specialitate în domeniul SSM către Agenţie. 
Contractul poate fi reînnoit pentru încă cel mult 
patru ani. 
 
 
COMUNICARE, CAMPANII ŞI 
PROMOVARE 
 
În ceea ce priveşte activităţile sale de 
comunicare şi difuzare de informaţii cu privire 
la SSM, Agenţia a desfăşurat activităţi pentru 
promovarea campaniei  „Locuri de muncă 
sănătoase” pe tema evaluării riscurilor. 
Evaluarea detaliată a riscurilor reprezintă baza 
unei bune gestiuni a securităţii şi sănătăţii în 
muncă. Până în prezent, campania a atras 
peste 7.000 de participanţi la seminarii, 
evenimente de formare şi ateliere de lucru, 
fiind distribuite aproximativ 2 milioane de 
publicaţii tipărite.  
 
Această campania este prima fondată pe  noul 
model de doi ani, urmărind să aloce mai mult 
timp pentru pregătire şi monitorizare, în 
special pentru promovarea bunelor practici şi 
pentru dezvoltarea reţelelor şi parteneriatelor, 
considerate cheia succesului campaniei. Până 
la sfârşitul anului 2008, 17 organizaţii s-au 
înscris ca parteneri oficiali de campanie.  
 
În perioada 20-24 octombrie 2008 s-a 
desfăşurat Săptămâna Europeană pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă, pe parcursul 
căreia au fost organizate sute de campanii şi 
activităţi în întreaga Europă. 
 
Pentru campanie, a fost introdus un nou model 
de suport mai flexibil pentru punctele focale, 
care, de obicei, sunt organisme competente în 
domeniul SSM la nivel naţional din diferitele 
ţări europene. Pachetul european de sprijin în 
campanie (ECAP) se bazează pe furnizarea de 
servicii prin contractorii Agenţiei.  
 
Evenimentul de închidere a Campaniei 
„Reduceţi efortul” din 2007 a avut loc la data 
de 26 februarie 2008 şi a inclus Premiile 
europene pentru bune practici care se acordă 
organizaţiilor cu contribuţii remarcabile în 
rezolvarea afecţiunilor musculo-scheletice. 
 
Agenţia şi-a făcut publică activitatea prin 
intermediul Google AdWords şi şi-a promovat 
noile rapoarte privind riscurile psihosociale şi 
sectorul HORECA prin intermediul 
comunicatelor de presă locale. 
 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007132ENC_horeca/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7007132ENC_horeca/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts
http://osha.europa.eu/en/campaigns/ew2007/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/ew2007/
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE8107132ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE8107132ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE8107132ENC/view
http://hw.osha.europa.eu/en
http://hw.osha.europa.eu/en
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/partners
http://osha.europa.eu/en/campaigns/ew2007/europeansummit/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/ew2007/europeansummit/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/ew2007/goodpracticeawards/gp-winners
http://osha.europa.eu/en/campaigns/ew2007/goodpracticeawards/gp-winners
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În anul 2008 s-a desfăşurat evaluarea externă 
a campaniilor şi iniţiativelor anterioare ale 
Agenţiei.  
 
Pe site-ul web al Agenţiei au fost adăugate 
instrumente noi şi Puncte Unice de Intrare, iar 
pentru Napo, popularul personaj de desene 
animate, a fost lansat un site web. A fost creat 
un comitet al utilizatorilor pentru a monitoriza 
eficienţa site-ului web al Agenţiei.  
 
De asemenea, Agenţia şi-a continuat 
programul de publicare, distribuind informaţiile 
din domeniul SSM unei game variate de public. 
 
 
DEZVOLTAREA REŢELEI 
 
Agenţia a continuat să îşi dezvolte reţele la 
nivelul UE prin Biroul de legătură de la 
Bruxelles care coordonează lucrările sale  cu 
Comisia Europeană, Parlamentul European, 
Comitetul Economic şi Social etc.   
 
Agenţia a continuat să se implice în programele 
care pregătesc ţările candidate, prin 
armonizarea activităţilor lor în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă cu cele ale 
statelor membre.  
 
În anul 2008, Agenţia şi-a continuat activitatea 
de consolidare a colaborării cu partenerii 
internaţionali – în special Organizaţia 
Internaţională a Muncii (OIM), Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Comitetul 
inspectorilor de muncă superiori (SLIC) – în 
vederea schimbului de experienţă şi bune 
practici şi crearea de sinergii în activităţile de 
campanie şi de creştere a conştientizării. 

PERSPECTIVE PENTRU 2009 
 
Domeniile de interes major pentru 2009 vor 
include implementarea metodologiilor Agenţiei 
de anticipare a riscurilor noi şi emergente 
(printre primele domenii se vor situa probabil 
energia şi mediul), colectarea de date cu 
privire la riscurile cu care se confruntă femeile 
la locul de muncă ca parte a proiectului „SSM 
în cifre”, prezentarea rezultatelor primare ale 
Sondajului ESENER, întocmirea de rapoarte 
privind riscurile SSM în sectorul transporturilor 
şi efectuarea de cercetări pe marginea 
achiziţiilor publice şi private şi a rolului lor în 
furnizarea de stimulente economice pentru un 
nivel bun al SSM .  
 
În plus, activităţile de campanie din 2009 vor 
include cel de-al doilea an al Campaniei „Locuri 
de muncă sănătoase” privind evaluarea 
riscurilor, cu prezentarea Premiilor pentru bune 
practici, fiind puse la dispoziţie rapoarte de 
campanie şi instrumente online de evaluare a 
riscurilor, şi evenimentul de închidere a 
campaniei din luna noiembrie. În acelaşi timp, 
se vor face pregătiri pentru următoarea 
campanie „Locuri de muncă sănătoase” a 
Agenţiei, care se va axa pe Întreţinerea sigură 
în 2010-2011.  
Parteneriatele campaniei vor fi din nou 
stabilite, iar materialul de campanie (inclusiv 
site-ul web al campaniei) va fi disponibil în 22 
de limbi.  
 
Se va efectua o evaluare externă a noului 
model de campanie şi a noului pachet de 
finanţare ECAP. 

 

http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports
http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports
http://osha.europa.eu/en/publications/evaluation_reports
http://osha.europa.eu/en
http://www.napofilm.net/en
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/about-the-survey
http://hw.osha.europa.eu/
http://hw.osha.europa.eu/
http://osha.europa.eu/en/press/press-releases/safety_health_good_practice_award_winners_honoured_european_agency_eve_world_day_safety_health_work_01.30032009
http://osha.europa.eu/en/press/press-releases/safety_health_good_practice_award_winners_honoured_european_agency_eve_world_day_safety_health_work_01.30032009

