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Cum vă puteţi implica?

Pe site-ul Agenţiei dedicat campaniei „Locuri de muncă sănătoase”, la 
adresa http://hw.osha.europa.eu, veţi găsi o gamă largă de materiale ale 
campaniei în 22 de limbi ale UE:
➠ scurte prezentări ale campaniei,
➠ a� şe,
➠ � şe informative,
➠ prezentări powerpoint,
➠ studii de caz privind bunele practici,
➠ forumuri pentru a împărtăşi idei şi a a� a ce fac alţii,
➠ � lme animate cu binecunoscutul personaj Napo,
➠ linkuri către site-uri înrudite,
➠ şi multe altele…

Puteţi descărca toate aceste materiale şi le puteţi folosi în cadrul propriilor 
dumneavoastră evenimente. Le puteţi distribui părţilor implicate, 
partenerilor sau membrilor companiei sau organizaţiei dumneavoastră.

Alte activităţi în care vă puteţi implica sunt:
➠ conferinţe, seminarii şi ateliere de lucru,
➠ instruiri,
➠ � lme, materiale video şi multimedia,
➠ concursuri de postere, întrebări şi răspunsuri,
➠ programe de încurajare a ideilor noi,
➠ expoziţii şi zile ale uşilor deschise,
➠ campanii de publicitate şi promovare,
➠ conferinţe de presă şi activităţi media.

Premiile pentru Bune Practici

Campania „Locuri de muncă sănătoase” include Premiile Europene pentru 
Bune Practici care aduc recunoaştere companiilor şi organizaţiilor ce au avut 
contribuţii deosebite şi inovative în promovarea unei abordări manageriale 
integrate a evaluării riscurilor la locul de muncă.

Dintre întreprinderile şi organizaţiile nominalizate pentru premiere, se vor 
selecta câştigătorii naţionali, iar exemplul lor de bună practică va �  transmis 
unei comisii europene de selecţie.

Puncte naţionale de contact pentru 
regiunea dumneavoastră

Pentru mai multe informaţii privind Premiile pentru Bune Practici şi „Cum să vă 
implicaţi”, contactaţi punctul focal al Agenţiei, din ţara dumneavoastră. De acolo 
puteţi obţine, de asemenea, un pachet de informaţii care vă ajută să vă 
organizaţi evenimentele.

Detaliile de contact se a� ă pe site-ul Agenţiei, la adresa: 
http://hw.osha.europa.eu

Despre Agenţia Europeană pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă

Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă acţionează ca un 
catalizator pentru dezvoltarea şi difuzarea informaţiilor care contribuie la 
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locurile de muncă din Europa. Prin 
reunirea reprezentanţilor guvernelor, patronatelor şi sindicatelor, precum şi a 
unor experţi de seamă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din � ecare 
stat membru al UE-27 şi din afara Uniunii Europene, Agenţia oferă o sursă de 
informare de încredere, echilibrată şi imparţială, în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă.

Campania europeană este susţinută de Consiliul Uniunii Europene, Preşedinţiile UE 
ale Sloveniei şi Franţei în 2008 şi ale Republicii Cehe şi Suediei în 2009, de 
Parlamentul European şi Comisia Europeană, şi de partenerii sociali europeni.

Detaliile de contact se a� ă pe site-ul Agenţiei, la adresa: 
http://hw.osha.europa.euhttp://hw.osha.europa.eu

Despre Agenţia Europeană pentru 
Securitate şi Sănătate în Muncă
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Healthy Workplaces

„Locuri 
de muncă 

sănătoase” reprezintă o 
campanie europeană cu durata de doi 

ani, care vizează promovarea unei abordări 
manageriale integrate a evaluării riscurilor.

Evaluarea riscurilor constituie fundamentul demersului european în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). Există motive întemeiate pentru aceasta. 
Dacă procesul evaluării riscurilor – care constituie punctul de plecare al abordării 
manageriale a riscurilor – nu este bine realizat sau este pur şi simplu ignorat, este 
puţin probabil să se aplice măsurile de prevenire corespunzătoare. Evaluarea 
riscurilor constituie parte componentă a unei abordări manageriale e� cace; este 
aplicabilă legislaţia UE în vigoare, printre care se numără şi directiva-cadru, 
susţinută de alte resurse cum sunt liniile directoare, informaţiile şi bunele practici.

Este necesară o abordare integrată a evaluării riscurilor care să ţină cont de 
diferitele etape ale acestui proces, de nevoile speci� ce ale � ecărui angajator, de 
schimbările din lumea muncii, precum şi de o abordare participativă care să 
implice toate părţile interesate de la locul de muncă.

Agenţia îşi va concentra activitatea pe comunicarea principiilor generale ale 
evaluării integrate a riscurilor, pe importanţa evaluării riscurilor în realizarea 
unei preveniri e� cace şi pe susţinerea faptului că evaluarea riscurilor este 
obligatorie, necesară şi fezabilă.

Desfăşurată de Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă, 
campania „Locuri de muncă sănătoase” se adresează angajatorilor, lucrătorilor, 
reprezentanţilor lucrătorilor pe probleme de securitate, practicienilor, serviciilor 
de prevenire, factorilor de decizie şi tuturor factorilor implicaţi în îmbunătăţirea 
evaluării riscurilor la locurile de muncă.

Campania se desfăşoară în perioada 2008 - 2009, cuprinde două 
Săptămâni Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă ce au loc  în 
octombrie 2008 şi octombrie 2009, şi culminează cu un summit privind 
evaluarea riscurilor, în noiembrie 2009.

Campania „Locuri de muncă sănătoase” reprezintă o oportunitate pentru a 
asigura locuri de muncă mai sigure şi mai sănătoase în întreaga Europă.

În ce constă evaluarea riscurilor?

Evaluarea riscurilor este procesul care constă în evaluarea riscurilor pentru 
securitate şi sănătate, provocate de pericolele de la locul de muncă.
➠  Un pericol este orice poate provoca vătămarea, precum substanţele 

chimice, curentul electric, maşinile şi echipamentele, un sertar deschis, 
anumite aspecte legate de organizarea muncii, etc.

➠  Riscul reprezintă posibilitatea sau probabilitatea, mică sau mare, ca cineva 
să poată �  vătămat prin aceste pericole, precum şi prin altele.

Prin urmare, evaluarea riscurilor constă într-o examinare atentă şi sistematică a 
tuturor aspectelor legate de muncă, pentru a identi� ca ce poate provoca o 
vătămare sau rănire, pentru a stabili dacă pericolele pot �  eliminate şi, dacă nu, 
ce măsuri de prevenire sau de protecţie sunt sau ar trebui să � e aplicate pentru a 
ţine sub control riscurile.

Mai întâi eliminaţi pericolele, 
iar dacă acest lucru nu este posibil, 

ţineţi sub control riscurile

De ce constituie o problemă de interes?

Nevoia de îmbunătăţire a evaluării riscurilor şi a implementării sale practice a 
fost identi� cată în cadrul reexaminării de către UE a Directivei-cadru 89/391, şi a 
celor cinci directive „� ice”.

Reexaminarea a evidenţiat o lipsă generală de conştientizare, în mod deosebit în 
rândul IMM-urilor, privind cerinţele legale şi modul în care trebuie realizată o 
evaluare a riscurilor, şi, în mod speci� c, faptul că: 
➠  evaluarea riscurilor este deseori considerată o acţiune „care are loc o dată” şi 

nu este susţinută şi menţinută în timp;
➠  riscurile nu sunt analizate şi evaluate în mod colectiv; ca urmare, se aplică 

măsuri separate, necoordonate;
➠  în cursul realizării unei evaluări super� ciale a riscurilor, accentul este pus pe 

identi� carea „riscurilor evidente şi imediate”; efectele pe termen lung, cum 
sunt cele provocate de substanţele chimice, sunt neglijate;

➠  riscurile psihosociale şi factorii de organizare a muncii sunt rareori luate în 
considerare;

➠  e� cacitatea măsurilor luate nu este su� cient supravegheată de angajatori.

Scopul evaluării riscurilor

La � ecare loc de muncă, angajatorii au datoria morală şi responsabilitatea 
legală de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele 
legate de muncă. Evaluarea riscurilor permite aplicarea de măsuri e� ciente 
pentru a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor.

Aceste măsuri cuprind:
➠  prevenirea riscurilor profesionale;
➠  informarea şi instruirea lucrătorilor;
➠  asigurarea organizării şi a mijloacelor pentru implementarea măsurilor 

necesare.

Evaluarea riscurilor trebuie să � e astfel structurată şi aplicată încât să ajute 
angajatorii şi alte persoane cu atribuţii:
➠  să identi� ce pericolele la locul de muncă şi persoanele care pot �  expuse;
➠  să evalueze riscurile asociate acestor pericole;
➠  să determine măsurile care trebuie să � e luate pentru a proteja 

securitatea şi sănătatea angajaţilor şi a altor persoane, respectând 
întocmai legislaţia în vigoare;

➠  să pună în aplicare măsuri de prevenire şi protecţie;
➠  să supravegheze şi să examineze funcţionarea sau aplicarea măsurilor.

CAMPANIA

Cine poate participa?

Campania este deschisă tuturor organizaţiilor şi persoanelor la nivel local, 
naţional şi european, inclusiv:
➠  angajatorilor – din sectorul public şi privat – inclusiv IMM-urilor;
➠  managerilor, şe� lor de echipe şi lucrătorilor;
➠  organizaţiilor sindicale şi reprezentanţilor în domeniul securităţii;
➠  instituţiilor specializate din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
➠  specialiştilor şi practicienilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă;
➠  furnizorilor de servicii de formare profesională şi membrilor comunităţii 

educaţionale;
➠  serviciilor regionale şi locale de prevenire în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi serviciilor de asigurare.
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