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EU-OSHA a derulat un proiect general pe 3 ani
în domeniul SSM cu privire la AMS de origine
profesională1. Proiectul a vizat investigarea
aspectelor asociate AMS de origine
profesională și politicilor conexe, o mai bună
înțelegere a acestui subiect și identificarea
unor modalități eficiente de a preveni AMS de
origine profesională. Proiectul a analizat și ce

măsuri pot fi luate la locul de muncă, pentru a
ajuta la prevenirea AMS de origine profesională
și la gestionarea AMS cronice, inclusiv la
readaptarea și revenirea lucrătorilor la locul
de muncă. Proiectul general în domeniul SSM
abordează necesitățile factorilor de decizie
politică și ale cercetătorilor și completează
această campanie.
2
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1. Introducere
Buna gestionare a riscurilor asociate
securității și sănătății la locul de muncă este
în beneficiul tuturor: lucrători, întreprinderi
și societate. Aceasta se bazează pe o cultură
solidă de prevenire a riscurilor – ceea ce
înseamnă că angajatorii și managerii își
asumă angajamentul să prevină riscurile și să
încurajeze participarea lucrătorilor. Gestionarea
activă, participativă a securității și sănătății în
muncă (SSM) permite tuturor întreprinderilor
să fie mai competitive – de exemplu, prin
reducerea absențelor din motive medicale, prin
creșterea productivității și a sustenabilității
muncii.

2000 și 2007 – de ce să mai desfășoare încă
o campanie pe această temă acum? AMS
de origine profesională afectează lucrătorii
de toate vârstele, indiferent de locul de
muncă – această campanie este deci relevantă
pentru multă lume. Prevenirea expunerii
la factorii de risc care contribuie la AMS de
origine profesională este importantă pentru
sustenabilitatea muncii, în special în contextul
îmbătrânirii forței de muncă și al atingerii
obiectivului politic de creștere a gradului
de ocupare a forței de muncă în rândul
persoanelor vârstnice. Mai mult, amploarea
problemei și timpul necesar pentru a face
schimbări la locul de muncă sunt motive
convingătoare pentru a reexamina acum
această temă esențială din domeniul SSM.

Prezenta broșură reprezintă un ghid
introductiv al campaniei 2020-2022,
intitulată „Locurile de muncă sănătoase îți fac
sarcina mai ușoară!”, organizată de Agenția
Europeană pentru Securitate și Sănătate în
Muncă (EU-OSHA). Scopul campaniei este
de a crește gradul de sensibilizare cu privire
la afecțiunile musculoscheletice (AMS) de
origine profesională și la importanța prevenirii
acestora. Obiectivul este de a încuraja
angajatorii, lucrătorii și alte părți interesate să
colaboreze pentru prevenirea AMS.

Dovezile recente privind impactul muncii
sedentare asupra sănătății oamenilor au atras
atenția asupra posturii (în special al lucrului
în poziție așezat și al lucrului la calculator)
și asupra lipsei activității fizice la locul de
muncă. Statul prelungit în poziție așezat se
întâlnește în mai multe tipuri de situații de
lucru, de la lucrul la liniile de asamblare din
medii industriale la lucrul la casieriile din
supermarketuri și lucrul la calculator. Această
campanie va crește gradul de sensibilizare cu
privire la importanța prevenirii AMS de origine
profesională asociate posturii statice prelungite
în poziția așezat.

Campania arată cum riscurile AMS de origine
profesională care nu pot fi eliminate complet
pot fi cel puțin controlate. De asemenea,
explică cum se poate preveni cronicizarea
AMS de origine profesională prin intervenție
timpurie. În plus, explică cum o bună
gestionare în materie de SSM poate ajuta
lucrătorii care suferă deja de AMS cronice
să revină și să rămână la locul de muncă.
Campania crește și gradul de sensibilizare cu
privire la numeroșii factori de risc pentru AMS –
factori fizici, organizaționali, psihosociali, sociodemografici și individuali – și la nevoia de a
găsi măsuri preventive care să țină seama de
toți acești factori.

Campania arată cum, în pofida complexității
lor, AMS de origine profesională pot fi abordate
în același mod ca orice altă problemă din
domeniul SSM. Aceasta va pune la dispoziția
întreprinderilor sprijinul și instrumentele
necesare pentru a aborda în mod sistematic
AMS de origine profesională: sfaturi și ghiduri
practice și materiale audiovizuale, precum
și exemple de bune practici și studii de caz.
Toate aceste informații și multe altele sunt
disponibile pe site-ul campaniei (https://
healthy-workplaces.eu), inclusiv o nouă bază
de date cu resurse relevante.

EU-OSHA a desfășurat deja două campanii
cu privire la AMS de origine profesională – în

3
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1.1. În ce constă problema?
Milioane de lucrători din întreaga Europă suferă
de AMS. În pofida eforturilor semnificative
depuse pentru prevenirea acestora, AMS de
origine profesională rămân cea mai frecventă
problemă de sănătate legată de locul de
muncă din Europa. Ancheta Eurostat asupra
forței de muncă din 2013 a dezvăluit faptul
că, din toți lucrătorii care au menționat că au
avut o problemă de sănătate legată de locul de
muncă (fizică sau psihică) în ultimele 12 luni,
60 % au raportat o tulburare asociată AMS ca
fiind cea mai gravă problemă de sănătate a
lor2. A doua cea mai frecventă problemă de
sănătate (menționată de 16 %) a fost stresul,
depresia sau anxietatea.

Aceste cifre se bazează pe Sondajul european
privind condițiile de muncă (EWCS), care a
constatat că aproximativ trei din cinci lucrători
din UE au raportat că suferă de o afecțiune
musculoscheletică (a se vedea figura de mai
jos)3. Cele mai des întâlnite tipuri de AMS
raportate de lucrători sunt durerile de spate
și durerile musculare la nivelul membrelor
superioare (43 % și, respectiv, 41 %). Durerile
musculare la nivelul membrelor inferioare sunt
raportate mai rar (29 % în 2015).

Probleme de sănătate cu care s-au confruntat lucrătorii din UE în ultimele 12 luni, UE-28, 2015

27 %
Fără probleme de sănătate
Doar alte probleme de sănătate

43 %
14 %

Doar afecțiuni musculoscheletice
Afecțiuni musculoscheletice și
alte probleme de sănătate

15 %

Sursă: Panteia, pe baza celui de al șaselea EWCS, 2015.
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Microîntreprinderile și întreprinderile mici (MIM)
sunt deosebit de vulnerabile la consecințele AMS
de origine profesională deoarece, în multe cazuri,
acestea dispun de o gestionare în domeniul
SSM mai puțin solidă decât întreprinderile
mai mari. Conform sondajului european în

rândul întreprinderilor privind riscurile noi și
emergente (ESENER) al EU-OSHA, este mult
mai puțin probabil ca microîntreprinderile să
efectueze evaluări ale riscurilor decât celelalte
întreprinderi, evaluări care sunt esențiale în
abordarea cu succes a aspectelor legate de SSM5.

1.2. Ce sunt afecțiunile musculoscheletice de origine profesională?
Majoritatea AMS de origine profesională sunt
afecțiuni cumulative provocate, de exemplu,
prin expunerea repetată la solicitări foarte
intense pe o perioadă de timp îndelungată.
Totuși, AMS de origine profesională pot, de
asemenea, lua forma unor traumatisme acute,
cum sunt fracturile, provocate în timpul unui
accident. Aceste afecțiuni afectează în principal
spatele, gâtul, umerii și membrele superioare,

dar pot afecta și membrele inferioare. Anumite
AMS de origine profesională, cum este
sindromul de canal carpian care afectează
încheietura mâinii, sunt afecțiuni specifice
caracterizate prin semne și simptome bine
definite. Altele nu sunt specifice, deoarece se
manifestă prin durere sau disconfort, fără să
existe dovezi clare ale unei anumite afecțiuni7.

De ce constituie AMS de origine profesională o problemă?4
• AMS de origine
profesională reprezintă
un motiv de îngrijorare nu
doar din cauza efectelor pe
care le au asupra sănătății
fiecărui lucrător în parte, ci
și din cauza impactului lor
asupra întreprinderilor și
economiilor naționale.

• AMS de origine profesională
reprezintă una dintre cele
mai frecvente cauze ale
incapacității de muncă și ale
concediului medical și cea
mai frecvent recunoscută
boală profesională în țări
precum Franța, Italia,
Letonia și Spania.

5

• Lucrătorii care suferă
de AMS au tendința de
a absenta mai des de la
serviciu.
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Printre tipurile de AMS de origine profesională de care suferă
lucrătorii se numără următoarele:
Durerile de spate și
cele de gât sunt unele
dintre cele mai frecvente
afecțiuni.

Afecțiunile articulațiilor
pot fi provocate de uzură sau
boală ori pot fi rezultatul unor
accidente de muncă.

Leziunile musculare pot
fi provocate de activități
solicitante sau repetitive.

Afecțiunile osoase sunt de
obicei rezultatul unui accident
de muncă, precum în cazul
fracturilor.

Hartă a corpului care arată părțile copului afectate de obicei de AMS

Gât
Umeri
Regiunea cervicală
Coate
Regiunea lombară
Încheieturi/mâini
Șolduri/coapse
Genunchi

Glezne/picioare

Sursă: EU-OSHA8.

6
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Afecțiunile musculoscheletice de origine profesională sunt afecțiuni ale
structurilor corpului, cum sunt mușchii, articulațiile, tendoanele, ligamentele,
nervii, oasele și sistemul circulator localizat, care sunt cauzate sau agravate în
primul rând de muncă și de efectele mediului imediat al muncii6.
7
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Lucrătorii care suferă de AMS pot constata că
activitățile lor zilnice sunt afectate nu doar
de afecțiunea în sine, ci și de probleme de
sănătate asociate. Pe lângă dureri, lucrătorii cu
AMS pot suferi de anxietate, de probleme cu
somnul și de oboseală generalizată. Pe termen
lung, este posibil ca aceștia să nu-și poată
continua activitatea la locul lor de muncă
actual sau într-un loc de muncă similar.

La apariția AMS de origine profesională pot
contribui diferite categorii de factori, de
exemplu factori fizici și biomecanici, factori
organizaționali și psihosociali și factori
individuali. Aceștia pot acționa separat sau
împreună9. Riscurile psihosociale și stresul
de la locul de muncă pot juca și ele un rol în
cronicizarea durerii acute10. La evaluarea AMS de
origine profesională ar trebui să se țină seama
de expunerea la acești factori de risc combinați.

Factori ce pot contribui la apariția AMS de origine profesională

Tip de factori

Exemple

Fizici

• Ridicarea, transportul, împingerea sau tragerea
de greutăți sau utilizarea de unelte
• Mișcări repetitive sau care necesită folosirea forței
• Efort fizic prelungit
• Posturi incomode și statice (de exemplu, poziția
prelungită așezat sau în picioare, poziția în genunchi,
menținerea mâinilor deasupra nivelului umărului)
• Vibrațiile transmise către mână-braț sau către întreg corpul
• Căldura excesivă sau frigul
• Nivelurile ridicate de zgomot ce pot
provoca tensiuni la nivelul corpului
• Amenajarea necorespunzătoare a postului de lucru
și configurarea defectuoasă a locului de muncă

Organizaționali
și psihosociali

• Munca solicitantă, volumul mare de muncă
• Programul de lucru prelungit
• Lipsa pauzelor sau a posibilității de a schimba poziția de lucru
• Lipsa controlului asupra sarcinilor și volumului de muncă
• Roluri neclare/contradictorii
• Munca repetitivă și monotonă, efectuată în ritm rapid
• Lipsa sprijinului din partea colegilor și/sau a supraveghetorului

Individuali

• Antecedente medicale
• Capacitatea fizică
• Vârsta
• Obezitatea/excesul de greutate
• Fumatul
8
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1.3. De ce prevenirea AMS de origine profesională
reprezintă o prioritate absolută?
Prevenirea AMS de origine profesională în
vederea îmbunătățirii sănătății și bunăstării
lucrătorilor a fost stabilită ca obiectiv prioritar
în fiecare strategie a UE în domeniul SSM încă
din anul 2002. Recent, Comisia Europeană
a evidențiat faptul că AMS sunt încă „unele
dintre cele mai grave și mai răspândite boli
profesionale”. Potențialul acestora de a împiedica
milioane de lucrători din UE să rămână în câmpul
muncii pe tot parcursul vieții lor generează
„costuri majore pentru persoanele fizice,
întreprinderi și societate în general”11. Investițiile
în prevenirea AMS de origine profesională vor
îmbunătăți sănătatea și perspectivele de carieră
ale lucrătorilor, vor crește competitivitatea
întreprinderilor și vor aduce beneficii sistemelor
naționale de sănătate.

Un nou raport al EU-OSHA abordează această
chestiune analizând efectele unor factori precum
digitalizarea și noile tehnologii, lipsa organizării
adecvate a muncii și/sau a configurării adecvate
a locului de muncă, schimbările demografice la
nivelul forței de muncă și impactul factorilor de
risc psihosociali14. Aceste noi aspecte generează
noi factori de risc și interferează cu măsurile de
prevenire a AMS de origine profesională. Cadrul
strategic privind sănătatea și securitatea la locul
de muncă 2014-2020 evidențiază importanța
eforturilor de a aborda riscurile emergente15.
Mai mult, prevenirea AMS de origine profesională
este o prioritate nu numai în domeniul SSM, ci și
în multe alte domenii de politică. Pe măsură ce
populația Europei îmbătrânește, din ce în ce mai
mulți oameni trăiesc cu AMS cronice. Colaborarea
efectivă dintre părțile interesate din diferite
domenii de politică – educație, sănătate publică,
politică industrială și egalitate de șanse – cu
privire la promovarea sănătății musculoscheletice
a lucrătorilor ar putea contribui la atingerea
obiectivului de creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii în Europa.

În pofida adoptării de legi privind prevenirea
AMS de origine profesională – și a eforturilor
întreprinderilor și ale autorităților europene
și naționale –, frecvența acestor afecțiuni nu
s-a redus cu mult în ultimii ani13. Astfel, apare
întrebarea: „Care sunt lacunele din abordările
actuale privind prevenirea și evaluarea riscurilor?”

Impactul AMS asupra întreprinderilor12
Absenteism
Absența de la muncă din cauza AMS reprezintă
o proporție importantă din zilele lucrătoare
pierdute în statele membre ale UE. În 2015, mai
mult de jumătate (53 %) dintre lucrătorii care
suferă de AMS (inclusiv cei cu alte probleme de
sănătate) au declarat că au absentat de la muncă
în ultimul an, cifră care este substanțial mai mare
decât proporția lucrătorilor fără probleme de
sănătate (32 %). De asemenea, în medie, este mult
mai probabil ca lucrătorii care suferă de AMS să
absenteze pentru o perioadă mai lungă de timp.

și productivitatea. În 2015, lucrătorii cu AMS
(inclusiv cei cu alte probleme de sănătate)
au lucrat mult mai des, bolnavi fiind, decât
lucrătorii fără probleme de sănătate; 29 %
comparativ cu 9 %.
Pensionarea anticipată sau forțată
Este mai probabil ca lucrătorii care suferă de AMS
să considere că nu vor fi capabili să facă aceeași
muncă la vârsta de 60 de ani ca și cei care nu
suferă de această afecțiune. Mai precis, o treime
dintre lucrătorii care suferă de AMS (inclusiv cei
cu alte probleme de sănătate) consideră că nu
vor fi capabili să continue să-și facă meseria până
la împlinirea vârstei de 60 de ani.

Prezenteism
Durerea resimțită la locul de muncă din
cauza unei AMS poate afecta performanța
9
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Studiu de caz
Programul TMS Pros – Franța
Programul, stabilit în 2014, oferă întreprinderilor
sprijin pentru prevenirea AMS, în funcție de
necesitățile lor. Întreprinderile care au mai
puțin de 50 de angajați pot depune cerere
de cofinanțare de 70 % pentru formarea unui
manager de proiect intern în domeniul prevenirii
AMS și/sau pentru elaborarea unui plan de
acțiune sau studiu AMS și o cerere de cofinanțare
de 50 % pentru cumpărarea de echipamente în
vederea punerii în aplicare a planului.

• o abordare etapizată clară;
• gestionarea procesului prin
intermediul site-ului;
• sprijin adaptat;
• sprijin financiar.
În total, 110 întreprinderi au participat la
concursul Trophées TMS Pros 2018, 7 fiind
recompensate cu premii16.
La ediția anterioară (2016)17, Creșa StengerBachmann a fost premiată la categoria
întreprinderi cu mai puțin de 50 de lucrători.
Obiectivele proiectului au fost: reducerea
absenteismului cauzat de AMS, îmbunătățirea
mediului de lucru prin reamenajarea spațiilor de
lucru, reducerea costurilor directe asociate AMS
și prevenirea apariției AMS în rândul lucrătorilor.

În jur de 7 000 de întreprinderi din cele 8 000
vizate se înscriseseră în program până la
sfârșitul anului 2017. În total, 1 600 ajunseseră
în etapa finală de evaluare, dând dovadă de
suficientă competență în a-și gestiona propriul
program de prevenire a AMS.

© iStockphoto/zoranm

Pe lângă sprijinul primit din partea unei
rețele de birouri regionale cu know-how în
prevenirea AMS, următoarele elemente au
contribuit la succesul inițiativei:

Mai multe informații despre programul TMS
Pros sunt disponibile în limba franceză la
adresa https://tmspros.fr

10
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2. Prevenirea și gestionarea AMS
de origine profesională
2.1. Colaborarea în vederea prevenirii AMS de origine profesională
Campania „Locuri de muncă sigure și
sănătoase” 2020-2022 nu va crește doar gradul
de sensibilizare cu privire la AMS de origine
profesională și la impactul lor negativ asupra
oamenilor, întreprinderilor și societății, ci va
încuraja, de asemenea, angajatorii și angajații
să colaboreze în vederea prevenirii AMS la locul
de muncă.

Colaborarea dintre angajatori, manageri
și lucrători creează o înțelegere comună a
problemei și conduce la îmbunătățiri de durată.
Implicarea lucrătorilor poate duce la o discuție
mai deschisă despre problemele de sănătate,
inclusiv despre AMS, și la adoptarea de măsuri
eficiente de prevenire18.

Discutând despre AMS la
locul de muncă
Pentru unele persoane, AMS reprezintă
o problemă foarte personală, pe care
o aduc rar în discuție. Însă evitarea
problemei poate duce la AMS greu de
gestionat sau cronice, ceea ce, în ultimă
instanță, ar fi în detrimentul vieții
profesionale a persoanei respective.
Prin urmare, este important ca lucrătorii
să fie încurajați să vorbească deschis și
cât mai din timp despre AMS la locul
de muncă. Dacă lucrătorii se simt mai
confortabil să discute despre starea
lor de sănătate, este mai probabil ca
aceștia să-și poarte singuri de grijă și să
primească sprijin și tratament din timp19.

„[…] angajatorul ia măsurile
necesare pentru protecția securității și
sănătății lucrătorilor, inclusiv pentru
prevenirea riscurilor profesionale
și asigurarea informării și formării,
precum și asigurarea organizării și
mijloacelor necesare. […]”

Pentru a facilita discuțiile de grup la
locul de muncă și pe durata formării,
poate fi utilizat instrumentul
EU-OSHA „Inițiatori de conversații
pentru discuții la locul de muncă
despre afecțiunile musculoscheletice”.
Instrumentul conține îndrumări
pentru manageri și angajați cu privire
la comunicarea în materie de AMS20.

Articolul 6 din Directiva-cadru privind SSM21
11
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2.2. Legislația privind AMS de origine profesională
Riscurile de AMS de origine profesională intră
în domeniul de aplicare al Directivei-cadru
privind SSM, care vizează protecția lucrătorilor
împotriva riscurilor profesionale în general
și stabilește responsabilitatea angajatorului
în ceea ce privește asigurarea securității și
sănătății la locul de muncă. Unele riscuri
asociate AMS sunt abordate prin directive
specifice, în special prin Directiva privind

manipularea manuală, Directiva privind
lucrul la monitor și Directiva privind vibrațiile.
Directiva privind folosirea echipamentului
de muncă abordează pozițiile adoptate de
lucrători atunci când folosesc echipamentul de
muncă și stabilește clar că angajatorii trebuie
să țină seama de principiile ergonomice pentru
a respecta cerințele minime de SSM.

Câteva directive ale UE esențiale
Directiva 89/391/CEE (Directiva-cadru privind SSM)
din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea
îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă – „Directiva-cadru”
Directiva 90/269/CEE – Directiva privind manipularea manuală a sarcinilor
din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea
manuală a sarcinilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere
a unor afecțiuni dorso-lombare
Directiva 2002/44/CE – Directiva privind vibrațiile
din 25 iunie 2002 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscurile generate de agenți fizici (vibrații)
Directiva 90/270/CEE – Directiva privind lucrul la monitor
din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor
Directiva 2009/104/CE – Directiva privind folosirea echipamentului de lucru
din 16 septembrie 2009 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către
lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
Directiva 2006/42/CE – Directiva privind echipamentele tehnice
din 17 mai 2006 privind libera circulație pe piață a echipamentelor tehnice și protecția lucrătorilor
și consumatorilor care folosesc astfel de echipamente.
De asemenea, există directive și regulamente care acoperă cerințele cu privire la locul de muncă,
echipamentul individual de protecție și organizarea timpului de lucru.
Mai multe informații la https://osha.europa.eu/ro/safety-and-health-legislation
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2.3. Abordarea AMS de origine profesională
La fel ca orice altă problemă din domeniul
SSM, afecțiunile musculoscheletice pot fi
prevenite și gestionate. Acestea pot fi
combătute prin adoptarea unei abordări
integrate a gestionării – în conformitate cu
principiile Directivei-cadru privind SSM – și
prin promovarea unei culturi de prevenire care
să implice atât angajatori, cât și lucrători22.
Astfel cum prevede în mod clar legislația
atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor
membre, evaluarea riscurilor la locul de muncă
reprezintă o condiție fundamentală pentru
prevenirea cu succes a acestora.

• Se întocmește un plan de acțiune care
să conțină pașii de urmat, în ordinea
priorității, pentru prevenirea sau reducerea
la minimum a AMS de origine profesională
și care să specifice de către cine, cum și
când trebuie întreprins fiecare pas. Măsurile
trebuie să se bazeze pe principiile generale
de prevenire (a se vedea mai jos).
3. Se pun în aplicare și se monitorizează
măsurile de prevenire și de
protecție convenite.
4. Se revizuiește și se actualizează
regulat evaluarea riscurilor.

Pentru majoritatea organizațiilor, în special
pentru IMM-uri, este utilă o etapizare a
procesului de evaluare a riscurilor la locul de
muncă. În cazul AMS de origine profesională,
o evaluare a riscurilor trebuie să includă:

Măsurile de prevenire menite să elimine
riscurile de AMS prin punerea în practică a unor
soluții de configurare, cum ar fi modificarea
configurării locului de muncă sau a proceselor
și echipamentelor de muncă, trebuie să
reprezinte o prioritate absolută. Dacă o AMS nu
poate fi eliminată complet, legislația stabilește
o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire, pe
care angajatorii au obligația să o respecte23.

1. Pregătirea:
• Se decide cine va conduce procesul,
cum și unde vor fi consultați și informați
lucrătorii și/sau reprezentații acestora.

Campania urmărește să crească gradul de
sensibilizare cu privire la măsuri și inițiative
prin adoptarea de metode participative
(adică, prin implicarea lucrătorilor în
prevenirea și gestionarea AMS de origine
profesională) și prin încurajarea unei bune
sănătăți musculoscheletice la locul de muncă
(de exemplu, prin activități de promovare a
sănătății la locul de muncă).

• Se trec în revistă resursele disponibile,
cum ar fi informațiile privind AMS de
origine profesională disponibile în
companie (accidente și probleme de
sănătate înregistrate, plângeri, absențe).
• Se întocmește un plan și se alocă resurse.
2. Evaluarea riscurilor la locul de muncă:
• Se identifică factorii de risc pentru
AMS la locul de muncă (fizici,
organizaționali, psihosociali și
individuali) (a se vedea tabelul 8).
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Principiile generale de prevenire și exemple de măsuri24 de
prevenire a AMS de origine profesională
• Evitați riscurile:

• Adaptați-vă la progresul tehnologic:

–– automatizați operațiunile de
ridicare și de transport;

–– țineți pasul cu noile dispozitive de
asistență și cu numeroasele dispozitive,
instrumente și echipamente ergonomice;

–– eliminați riscurile prin introducerea
de soluții de configurare
(„configurare ergonomică”), prin
configurarea locului de muncă
și configurarea proceselor și a
echipamentelor de muncă;

–– țineți-vă lucrătorii la curent cu
tehnologia, pentru menținerea
competențelor și a încrederii acestora.
• Înlocuiți ceea ce este periculos cu ceea
ce este sigur sau mai puțin periculos:

–– planificați munca astfel încât să
evitați activitățile repetitive în
poziții incomode sau în poziții
statice prelungite așezat.

–– înlocuiți manipularea
manuală a sarcinilor grele cu
manipularea mecanică.

• Combateți riscurile la sursă:

• Elaborați o politică de prevenire
coerentă care să acopere tehnologia,
organizarea muncii, condițiile de muncă,
relațiile sociale și mediul de muncă.

–– reduceți înălțimea la care
trebuie ridicate greutățile;
–– abordați aspecte organizatorice
(de exemplu, lucrul în perechi,
modificarea tiparelor de lucru).

• Acordați prioritate măsurilor colective:
–– acordați prioritate mânerelor cu priză
bună față de utilizarea mănușilor
antiderapante, ridicării de greutăți mai
mici față de utilizarea centurilor pentru
spate (suport lombar) sau atelelor
pentru sarcinilor mâinii, și reducerii
sarcinilor care solicită lucrătorii să
stea pe vine sau să îngenuncheze
față de utilizarea genuncherelor.

• Adaptați munca la individ:
–– configurați locul de muncă astfel
încât lucrătorii să aibă suficient
spațiu să adopte postura corectă;
–– alegeți scaune și birouri reglabile
(de exemplu, birouri care să
permită lucrătorilor să alterneze
lucrul în poziția așezat pe scaun
cu lucrul stând în picioare);

• Asigurați formare și instruire
corespunzătoare pentru lucrători:
–– oferiți formare practică cu privire la
utilizarea corectă a echipamentelor de
muncă (dispozitive de ridicat, scaune,
mobilier), la modul de organizare
ergonomică a muncii și a postului de
lucru și la pozițiile de lucru (așezat,
în picioare) în condiții de securitate.

–– permiteți varierea modului în care
sunt realizate sarcinile de lucru;
–– permiteți pauzele.

14
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Întrucât AMS de origine profesională sunt
cauzate de mai mulți factori, cea mai bună
modalitate de abordare a acestora este o
abordare combinată. De exemplu, dacă o
companie trebuie să reducă AMS asociate
muncii sedentare, acest lucru poate implica
acțiuni care să vizeze: 1) locul de muncă (de
exemplu, mobilier ergonomic); 2) organizarea
muncii (de exemplu, varierea sarcinilor, care
să alterneze lucrul în poziția așezat cu lucrul în
picioare); 3) factorii psihosociali (de exemplu,
încurajarea autonomiei la locul de muncă);
și 4) lucrătorii (de exemplu, instruirea cu privire
la pozițiile de lucru corespunzătoare). Aceste
tipuri de intervenții vor avea un impact mai
mare asupra sănătății musculoscheletice a
lucrătorilor decât cele care abordează doar un
singur factor de risc.

Poziția așezat la locul de muncă – soluții practice
În prezent, multe locuri de muncă sunt
caracterizate de inactivitate fizică și perioade
lungi de stat neîntrerupt în poziție așezat25,
ceea ce crește riscul de AMS și de alte probleme
de sănătate, cum ar fi diabetul și obezitatea26.

• necesitatea de a lua pauze;

Buna configurare a locului de muncă,
încurajarea activității fizice și schimbarea
frecventă a poziției sunt necesare pentru a
preveni acumularea tensiunii asociate muncii
sedentare. Este importantă creșterea gradului
de sensibilizare cu privire la:

• efectele pozitive ale organizării muncii
având în vedere aceste lucruri.

• valoarea integrării în ziua de lucru a
unei forme de activitate fizică și a unor
exerciții de flexibilitate și forță;

Angajatorii și lucrătorii trebuie să fie conștienți
că este foarte important să rămână activi din
punct de vedere fizic chiar și atunci când resimt
dureri musculoscheletice.

• beneficiile alternării poziției
așezat cu poziția în picioare;
15
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Studiu de caz
Readaptarea orientată spre muncă în serviciile de coafură
În Finlanda, conform relatărilor, cursurile
medicale de readaptare orientată spre muncă
au ajutat coafezele sau frizerii care au suferit în
trecut de dureri cronice de umeri și gât sau de
spate. Cursurile au făcut parte dintr-o abordare
combinată care a inclus asistență medicală
și psihoterapie. Acestea s-au concentrat pe
modificarea:
•
•
•
•

• configurării locurilor de muncă/
instrumentelor.
După readaptare, coafezele sau frizerii care au
participat au raportat reducerea tensiunii fizice
și psihice, a durerilor de gât și umeri, a durerilor
de spate și a vizitelor la doctor din cauza unei
AMS. Aceștia au menționat că utilizarea de
noi tehnici de lucru, utilizarea frecventă a
scaunului, pauzele pentru exerciții și creșterea
posibilităților de relaxare pe durata zilei de
lucru s-au dovedit toate utile.

tehnicilor de lucru;
bunăstării subiective;
capacității fizice și musculare;
capacității de muncă percepute;

Sursă: ergoHair28.

Vizitați secțiunea Instrumente și resurse de pe
site-ul campaniei (https://healthy-workplaces.
eu/ro/tools-and-publications) pentru a vedea
ce informații sunt disponibile.

Pentru realizarea de evaluări eficace ale
riscurilor și prevenirea acestora, angajatorii
trebuie să se mențină atât ei înșiși, cât și pe
lucrătorii lor bine informați și instruiți. În
cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure și
sănătoase” 2020-2022, EU-OSHA a creat o nouă
bază de date cu materiale practice, printre care
instrumente utile, ghiduri și exemple de bune
practici. Prin distribuirea de informații cu privire
la instrumente și ghiduri, EU-OSHA vizează să
sprijine evaluarea riscurilor în domeniul SSM.

Alte resurse – precum OiRA (Platforma online
interactivă de evaluare a riscurilor)27 – pot
oferi sprijin IMM-urilor și reprezentanților
lucrătorilor.
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2.4. Intervenția timpurie și revenirea la locul de muncă
Prevalența mare a AMS de origine profesională
evidențiază importanța luării de măsuri pentru a
preveni instalarea sau apariția acestora. Cu toate
acestea, dacă apare o AMS, luarea de măsuri
simple – precum oferirea de sprijin profesional
și adaptarea mediului de lucru imediat ce apar
simptomele – reduce semnificativ posibilitatea
ca lucrătorul să absenteze pe termen lung de
la locul de muncă29. Intervenția timpurie poate
preveni și reduce absenteismul și poate duce
la economii reale în sistemele naționale de
sănătate și de asistență socială.

măsuri simple poate permite adesea unei
persoane să continue să muncească și poate
asigura faptul că munca nu îi agravează
afecțiunea33.
Dacă problema musculoscheletică este una
pe termen lung sau recurentă, va fi necesară34
readaptarea, iar, dacă este nevoie de concediu
medical, revenirea la locul de muncă35 trebuie
gestionată cu atenție36. Atât constatările
cercetărilor, cât și experiența practică ne-au
arătat că intervențiile în domeniul SSM la locul
de muncă pot contribui la asigurarea revenirii
cu succes la locul de muncă37.

Gestionarea eficientă a unei probleme
musculoscheletice necesită un efort coordonat:
lucrătorul, serviciul de sănătate și angajatorul
trebuie să se angajeze cu toții să ajute
persoana respectivă să revină și să rămână la
locul de muncă30.
Pentru o intervenție timpurie și de succes la
locul de muncă, lucrătorii trebuie încurajați să
discute cu angajatorul lor despre AMS. O bună
comunicare este esențială pentru identificarea
necesităților unui individ, găsirea de soluții
corespunzătoare și prevenirea cronicizării
AMS acute de origine profesională32. Apoi, pot
fi luate măsuri pentru remedierea cauzei și
adaptarea sarcinilor de lucru, dacă este necesar.
În cazul afecțiunilor care nu sunt de origine
profesională, cum ar fi artrita, adoptarea de

Campania va oferi dovezi și exemple pentru
a arăta faptul că intervenția timpurie și
readaptarea eficientă în urma unei probleme
musculoscheletice nu sunt doar posibile, ci
dau și rezultate. De asemenea, va oferi resurse
pentru a încuraja o bună comunicare cu privire
la problemele musculoscheletice între lucrători
și angajatorii acestora38. În plus, va promova
o abordare sistematică și multidimensională
a intervenției timpurii și a revenirii la locul
de muncă, care implică coordonarea între
serviciile de sănătate și asistență socială,
serviciile de ocupare a forței de muncă,
asiguratorii din domeniul sănătății în muncă și
alte servicii relevante, pentru a sprijini lucrătorii
și angajatorii.

Lucrătoarele dintr-o mică grădiniță daneză
sufereau de mai multe AMS de origine
profesională. Pentru a împiedica pierderea
lucrătorilor vârstnici cu experiență, grădinița a
pus în aplicare o intervenție care a inclus sfaturi
individuale din partea unui terapeut specializat
în medicina muncii, acces timpuriu la fizioterapie
la costuri reduse și îmbunătățiri ergonomice la
locul de muncă al angajaților. Printre beneficii
s-au numărat condițiile de muncă durabile,

reducerea AMS și păstrarea lucrătorilor
experimentați la locul de muncă. Printre factorii
determinanți ai reușitei s-au numărat susținerea
din partea sindicatelor și a experților externi,
precum și diversitatea măsurilor întreprinse.
Modelele comportamentale în schimbare ale
angajaților au fost considerate o provocare.
Cu toate că măsurile au fost concepute special
pentru grădiniță, abordarea poate fi transferată
și către alte activități31.
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Studiu de caz
Intervenția timpurie a serviciilor de sănătate –
Hospital Clínico San Carlos din Madrid
Ipoteza a fost testată în cadrul unei intervenții
randomizate, controlate, în peste 10 000 de
cazuri de ITM provocată de AMS, cu un grup de
control care a primit îngrijiri standard și un grup
de intervenție care a primit îngrijiri specifice ce au
inclus gestionare clinică de specialitate, educarea
pacienților și sprijin pentru revenirea la locul de
muncă; celelalte cazuri au primit îngrijiri standard.

Coaliția „Fit for Work” din Spania este un
exemplu de ceea ce pot face programele de
intervenție timpurie39:
Din 2012, coaliția a sprijinit extinderea treptată
a clinicilor de intervenție timpurie pentru AMS,
care reprezintă principala cauză a incapacității
temporare de muncă (ITM). În Spania, ITM
provocată de AMS conduce la aproape 21 de
milioane de zile lucrătoare pierdute pe an,
ceea ce înseamnă o pierdere financiară de
1,7 miliarde EUR.

Intervenția a avut drept rezultat reducerea în
medie cu 40 % a zilelor de concediu medical, în
timp ce utilizarea resurselor de asistență medicală
a scăzut cu 45 %, iar ratele de incapacitate
permanentă de muncă s-au înjumătățit.

© iStockphoto/andresr

Intervenția timpurie în cazul acestei afecțiuni se
bazează pe ideea că există o anumită perioadă în
care pacienții care suferă de AMS se pot recupera
mai repede.

18
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2.5. Unele grupuri de lucrători sunt expuse în special riscurilor
Toți lucrătorii trebuie să beneficieze de
protecție egală împotriva riscurilor care
cauzează AMS de origine profesională. La
nivelul UE, au fost introduse acte legislative
pentru a asigura respectarea egalității de șanse
și a îmbunătăți securitatea și sănătatea la locul
de muncă pentru toți.

ale mâinilor sau ale brațelor, vibrațiile,
transportarea sau mutarea de greutăți
mari, expunerea la temperaturi ridicate,
hărțuire sau intimidare sau abuzurile
verbale la locul de muncă și stresul47;
• sectoarelor în care lucrează, de exemplu
construcții, agricultură, sănătate și
asistență socială și ospitalitate;

Printre grupurile expuse în special riscurilor
se pot număra: femei41, lucrători migranți42,
lucrători vârstnici43, lucrători tineri44 și
persoane expuse riscului de discriminare
la locul de muncă, cum ar fi lucrători LGBTI
(persoane lesbiene, gay, bisexuale, transgen
și intersexuale)45, lucrători cu handicap sau
lucrători care provin dintr-un mediu etnic sau
minoritar sau care sunt discriminați din cauza
culorii pielii sau a religiei.

• tipului de ocupație pe care aceștia este mai
probabil să o aibă, de exemplu ocupația de
muncitor sau ocupații mai puțin calificate
(cu o prevalență mai mare a AMS), cum ar fi
operatori și asamblori de mașini și instalații
și lucrători în ocupațiile elementare (de
exemplu, muncitori în servicii de curățenie,
muncitori în agricultură și pescuit, muncitori
în minerit, construcții, producție și transport).

Unele dintre aceste grupuri de lucrători pot fi
mai expuse riscului de a suferi de AMS din cauza:

La evaluarea riscurilor asociate AMS și la
stabilirea măsurilor de prevenire trebuie avute
în vedere nevoile și circumstanțele specifice
ale acestor lucrători. Pe durata campaniei sunt
disponibile și vor fi promovate ghiduri pentru
întreprinderi privind evaluarea riscurilor în
funcție de diversitate48.

• lipsei experienței sau lipsei formării;
• expunerii repetate sau cumulate la factori
de risc asociați unei prevalențe mai mari
a AMS46, cum ar fi mișcările repetitive

Datele de la nivelul UE și de la nivel național indică faptul că există o mai mare
probabilitate ca femeile, lucrătorii vârstnici și lucrătorii mai puțin calificați să
sufere de AMS40.
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Studiu de caz
Inițiativa Inspectoratului Suedez de Muncă – Inspecții privind egalitatea de gen
În 2012, timp de câteva săptămâni care s-au
suprapus cu 8 martie, Ziua Internațională
a Femeii, Autoritatea Suedeză pentru
Mediul de Lucru a realizat o serie de
„inspecții privind egalitatea de gen”, care
s-au concentrat pe asigurarea respectării
egalității de gen la locul de muncă. De
atunci, perspectiva de gen a fost integrată în
mod constant în inspecțiile sale. Inspectorii
discută cu angajatorii despre cum se poate
realiza egalitatea de gen în mediul de lucru.
De exemplu, solicitând unui angajator să
analizeze de ce mai multe femei decât
bărbați au lipsit de la muncă din cauza unor
probleme de sănătate, îl poate determina pe

acesta să abordeze inegalitățile în planul său
de acțiune în domeniul SSM.
Autoritatea a realizat un film care analizează
mediul de lucru al bărbaților și al femeilor într-o
fabrică de procesare a peștelui. Filmul arată cum
sarcinile bărbaților, cum ar fi ridicarea obiectelor
grele și manevrarea autoîncărcătoarelor cu
furcă, sunt variate și implică deplasarea acestora
prin fabrică. Acesta ilustrează cum femeile
lucrează fără întrerupere la o linie de producție,
prestând o muncă extrem de repetitivă și nu
foarte variată într-un ritm rapid. Dacă munca
ar fi organizată în mod egal, angajații ar fi mai
sănătoși, iar întreprinderea ar fi mai profitabilă.

© iStockphoto/Baloncici

Puteți urmări filmul aici:
https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/work-with-the-workenvironment/gender-equality-in-the-work-environment/#4
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2.6. Promovarea unei bune sănătăți musculoscheletice de la o vârstă fragedă
Constatările cercetărilor indică faptul că
elevii resimt dureri musculoscheletice de la o
vârstă fragedă. Acest aspect ridică problema
lucrătorilor tineri care intră în câmpul muncii
cu probleme asociate AMS ce pot fi accentuate
de muncă49. Tinerii au întreaga carieră înaintea
lor. Este deci important să conștientizeze cât
mai din timp această problemă; de aceea,
prevenirea și promovarea unei bune sănătăți
musculoscheletice trebuie să înceapă din
școală.

vizează promovarea unei bune sănătăți
musculoscheletice în rândul viitoarei
generații de lucrători. Această campanie este
o oportunitate de a sprijini aceste inițiative
și de a contribui la reducerea riscurilor de
AMS în rândul elevilor și al tinerilor în curs de
formare profesională. EU-OSHA intenționează
să colaboreze strâns cu sectoarele sănătății
publice și educației, pentru a crește gradul de
sensibilizare și a disemina idei practice.

© iStockphoto/damircudic

Conștientizarea cât mai din timp a problemei
este în interesul tuturor. Noile stiluri și
programe de predare folosite de autoritățile
de sănătate publică pentru a încuraja
activitatea fizică în cadrul și în afara școlilor
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Poziția așezat la școală
Unele persoane susțin pe nedrept faptul că
școala servește mai puțin la transmiterea de
cunoștințe și mai mult la pregătirea copiilor
pentru o viață de stat pe scaun. În prezent,
în jur de 33 % din copii și tineri suferă de
consecințele negative asociate posturii.
După ce au stabilit o legătură între scaunele
nepotrivite, statul prelungit în poziție
așezat și consecințele negative asociate
posturii, experții au recomandat școlilor să
își adapteze mobilierul la înălțimea fiecărui
copil. De asemenea, multe școli au încercat
să oprească deformarea coloanei vertebrale
(cocoașă) la elevi prin încurajarea unei
posturi adecvate și creșterea nivelului de
activitate fizică.

• Poziția așezat în mișcare: promovarea
poziției așezat dinamice, oferirea de
mijloace variate de stat în poziție
așezat și îmbunătățirea configurării
ergonomice prin introducerea de
birouri reglabile și perne trapezoidale.
• Învățare prin mișcare: sarcinile sunt
concepute să includă mișcarea
(de exemplu, dictare prin alergare
și aritmetică prin gimnastică).
• Pauze pentru mișcare: acestea sunt
integrate în programul de predare.
Activitățile care implică mișcarea
sunt alternate cu pauzele de relaxare,
iar terenul de joacă este împărțit în
zone de joacă și zone de relaxare.

Grupul de lucru federal german pentru
postură și promovarea mișcării, la
inițiativa Școlilor Primare „Das bewegte
Klassenzimmer” (Sala de clasă mobilă),
arată modul în care procesul de învățare
poate fi îmbinat cu mișcarea. Abordarea
este următoarea:

© iStockphoto/LightFieldStudios

Mai multe informații sunt disponibile în
limba germană la https://www.baua.de/
DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A66.
html (paginile 26-28).
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3. Campania „Locuri de muncă sigure
și sănătoase” 2020-2022
3.1. Despre această campanie
Scopul campaniei „Locuri de muncă sigure și
sănătoase” 2020-2022 este de a crește gradul
de sensibilizare cu privire la faptul că AMS de
origine profesională afectează toate sectoarele
și locurile de muncă și de a arăta că acestea pot
fi prevenite și gestionate. Dorim să realizăm
acest lucru prin atingerea următoarelor
obiective strategice:

6. mobilizarea și stimularea colaborării efective
între diferitele părți interesate prin aducerea
lor la aceeași masă și facilitarea schimbului
de informații, cunoștințe și bune practici.
Pentru a sprijini în mod concret angajatorii,
EU-OSHA a creat o bază de date cu resurse
și studii de caz cu privire la AMS. Privind
spre viitor, colaborarea noastră cu Rețeaua
europeană pentru educație și formare în
domeniul sănătății și securității în muncă
(European Network for Education and Training in
Occupational Safety and Health – ENETOSH) și
cu sectorul educației va conduce la realizarea
unui pachet de campanie pentru școli cu
resurse utile.

1. creșterea gradului de sensibilizare cu privire
la importanța și relevanța prevenirii AMS
oferind fapte și cifre privind expunerea la
AMS și impactul acestora;
2. promovarea evaluării riscurilor și a
gestionării proactive a AMS de origine
profesională oferind acces la resurse
referitoare la AMS, cum ar fi instrumente,
ghiduri și materiale audiovizuale;

Vom colabora îndeaproape cu rețeaua și cu
partenerii noștri pentru a facilita schimbul de
experiență și bune practici cu privire la AMS
și pentru a ne asigura că mesajele campaniei
ajung la lucrători și angajatori, în special la
cei din IMM-uri. De asemenea, EU-OSHA va
organiza activități-cheie și evenimente pe
întreaga durată a campaniei, cum ar fi Premiile
pentru bune practici din cadrul campaniei
„Locuri de muncă sigure și sănătoase”.

3. demonstrarea faptului că AMS constituie o
problemă pentru toată lumea, în multe tipuri
de locuri de muncă din diferite sectoare și
că poate fi abordată cu succes, inclusiv prin
oferirea de exemple de bune practici;
4. îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la
riscurile noi și emergente și la alte evoluții
asociate AMS;

Campania se va încheia cu Summitul „Locuri
de muncă sigure și sănătoase”, ce le va permite
celor care au contribuit la campanie să se
bucure de realizările acesteia. De asemenea,
este un bun prilej de a reflecta asupra lecțiilor
învățate.

5. creșterea gradului de sensibilizare cu
privire la importanța reintegrării și păstrării
lucrătorilor cu afecțiuni musculoscheletice
cronice în câmpul muncii și la modul în care
aceasta se poate realiza;
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Date importante
Lansarea campaniei
octombrie 2020
Săptămânile europene pentru securitate și sănătate în muncă
octombrie 2020, 2021 și 2022
Evenimentul de schimb de bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă sigure
și sănătoase”
octombrie 2021
Rezultatele Premiilor pentru bune practici din cadrul campaniei „Locuri de muncă
sigure și sănătoase”
aprilie 2022
Summitul „Locuri de muncă sigure și sănătoase”
noiembrie 2022

3.2. Cine poate participa la campanie?
Încurajăm toate organizațiile și persoanele să
participe la această campanie, însă urmărim, în
special, să colaborăm cu următoarele grupuri
de intermediari pentru a transmite mesajul
acesteia:

• organizațiile neguvernamentale europene;
• sectorul educației și instituții de învățământ
(primare, secundare, terțiare și profesionale);
• organizațiile de tineret;

• punctele focale EU-OSHA și rețelele lor;
• specialiștii în domeniul SSM și asociațiile lor;
• partenerii sociali (europeni și naționali);
• comunitatea de cercetători în domeniul SSM;
• comitetele de dialog social sectorial;
• inspectoratele de muncă și asociațiile lor;
• factorii de decizie (europeni și naționali);
• mass-media.
• întreprinderile mari, federațiile
sectoriale și asociațiile de întreprinderi
mici și mijlocii (IMM-uri);
• instituțiile europene și rețelele acestora
(Rețeaua întreprinderilor europene);
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3.3. Cum vă puteți implica
Susțineți această campanie prin:

• participarea la Săptămânile europene
pentru securitate și sănătate în muncă;

• organizarea de evenimente și
activități, cum ar fi ateliere și seminarii,
cursuri de formare, concursuri;
• difuzarea și publicarea de
materiale de campanie;

• devenind partener oficial al campaniei
(opțiune deschisă organizațiilor paneuropene
sau internaționale) sau partener național al
campaniei (opțiune deschisă organizațiilor
care își desfășoară activitatea la nivel național);

• utilizarea și promovarea instrumentelor
practice și a altor resurse pentru
AMS la locul de muncă;

• devenind partener media al EU-OSHA
(opțiune deschisă organelor de
presă naționale sau europene);

• schimbul de bune practici în vederea
prevenirii AMS de origine profesională;

• păstrarea contactului și menținerea la curent
cu activitățile și evenimentele noastre prin
intermediul site-ului campaniei (https://
healthy-workplaces.eu) și prin conturile noastre
de pe platformele de comunicare socială –
căutați-ne pe Facebook, Twitter și LinkedIn.

• participarea la Premiile pentru bune
practici din cadrul campaniei „Locuri
de muncă sigure și sănătoase”;

De ce să vă alăturați campaniei noastre în calitate de partener oficial?
În schimbul diseminării mesajelor campaniei
și susținerii acesteia în mod concret, partenerii
noștri beneficiază de vizibilitate crescută pe
site-ul campaniei și au ocazia de a participa la
evenimente de schimb de bune practici și la
alte oportunități de colaborare în rețea.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul
campaniei: https://healthy-workplaces.eu/ro/
get-involved/become-campaign-partner
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3.4. Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei
„Locuri de muncă sigure și sănătoase”
Premiile pentru bune practici din cadrul
campaniei „Locuri de muncă sigure și
sănătoase” recunosc abordările durabile și
inovatoare în ceea ce privește gestionarea în
materie de SSM. Astfel, acestea demonstrează
beneficiile aduse întreprinderilor prin
adoptarea de bune practici în materie de SSM.

• îmbunătățiri cuantificabile în materie
de prevenire sau reducere a riscurilor de
AMS și în materie de SSM în general;
• durabilitatea intervențiilor în timp;
• intervenții transferabile altor organizații
în sectoare sau țări diferite.

Sunt invitate să se înscrie toate organizațiile
din statele membre ale UE, țările candidate
și potențial candidate și țările membre ale
Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS).

Rețeaua de puncte focale a EU-OSHA
colectează înscrierile și nominalizează
câștigătorii naționali care intră în concursul
paneuropean. Concursul pentru premiile
pentru bune practici începe odată cu lansarea
oficială a campaniei în octombrie 2020.
Câștigătorii sunt anunțați în aprilie 2022,
în cadrul unei ceremonii ce va avea loc în
ultimul an al campaniei, în vederea celebrării
realizărilor participanților.

Înscrierile trebuie să demonstreze:
• că angajatorii și lucrătorii colaborează în
vederea gestionării riscurilor de AMS la
locul de muncă și a promovării unei culturi
puternice de prevenire a riscurilor;
• punerea în aplicare cu succes a intervențiilor;
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3.5. Rețeaua noastră de parteneri
• Parteneri mass-media: EU-OSHA este
sprijinită de un grup exclusiv de jurnaliști
și redactori din întreaga Europă, care sunt
dedicați promovării securității și sănătății în
muncă. Publicații europene de top în materie
de SSM promovează campania. În schimb,
oferta de parteneriat mass-media sporește
vizibilitatea publicațiilor și le permite
partenerilor să realizeze legături cu rețelele
EU-OSHA și cu părțile interesate din Europa.

Parteneriatele noastre cu principalele părți
interesate sunt esențiale pentru succesul
campaniilor noastre. Ne bazăm pe sprijinul mai
multor rețele de parteneriate:
• Puncte focale naționale: toate campaniile
pentru „Locuri de muncă sigure și sănătoase”
sunt coordonate la nivel național de rețeaua
de puncte focale a EU-OSHA. Pentru mai
multe informații despre punctele focale,
consultați site-ul campaniei (https://
healthy-workplaces.eu/ro/campaignpartners/national-focal-points).

• Rețeaua întreprinderilor europene:
rețeaua sprijină IMM-urile din UE pentru
ca acestea să beneficieze de oportunități
de afaceri și de noi piețe. Ca rezultat al
cooperării sale îndelungate cu EU-OSHA,
Rețeaua întreprinderilor europene are o
rețea de ambasadori SSM la nivel național
în peste 20 de țări europene, iar aceștia
au un rol activ în promovarea campaniei
„Locuri de muncă sigure și sănătoase”.

• Parteneri sociali europeni: partenerii
sociali reprezintă interesele lucrătorilor
și ale angajatorilor la nivelul UE.
• Parteneri oficiali de campanie: 100 de
întreprinderi și organizații paneuropene și
internaționale sprijină campania „Locuri de
muncă sigure și sănătoase” în calitate de
parteneri ai campaniei. Pentru a afla mai
multe despre modul în care puteți deveni
partener oficial, vizitați site-ul campaniei
(https://healthy-workplaces.eu/ro/getinvolved/become-campaign-partner).

• Instituțiile UE și rețelele acestora:
îndeosebi Președinția în exercițiu
a Consiliului European.
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• Alte organisme UE cu un interes deosebit
în ceea ce privește subiectul campaniei.
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3.6. Informații și resurse suplimentare
Accesați site-ul campaniei pentru a consulta
o gamă largă de materiale de campanie
concepute pentru a vă ajuta să promovați și să
sprijiniți campania. Printre acestea se numără:

• o bază de date cu instrumente și mijloace,
materiale audiovizuale, studii de caz și
alte materiale privind bunele practici,
colectate la nivelul UE și la nivel național;

• ghidul de campanie și un pliant
privind Premiile pentru bune practici
din cadrul campaniei „Locuri de
muncă sigure și sănătoase”;

• o secțiune OSHwiki actualizată
privind AMS, cu accent deosebit
pe mijloace și instrumente;
• o serie de fișe informative și infografice
privind subiecte legate de AMS;

• prezentări PowerPoint, afișe și alte materiale;
• setul de instrumente al campaniei –
consultanță cu privire la desfășurarea
propriei dumneavoastră campanii și
resursele necesare pentru a vă sprijini;

• o resursă pentru derularea de
discuții de grup sau de „dezbateri”
privind AMS la locul de muncă;
• rezumate online ale seminariilor.

• cele mai recente animații video cu Napo cu
privire la AMS și resurse de formare cu Napo;

Majoritatea resurselor de campanie sunt
disponibile în 25 de limbi la https://healthyworkplaces.eu

• un ghid de cartografiere a
corpului și a pericolelor;
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într-un loc mai sigur, mai sănătos și mai productiv
pentru muncă. Înființată de Uniunea Europeană în 1994
și având sediul în Spania, la Bilbao, agenția cercetează,
elaborează și difuzează informații de încredere,
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 sprijinite de
instituțiile Uniunii Europene și de partenerii sociali
europeni și coordonate la nivel național de rețeaua
de puncte focale a agenției. Campania „Locurile
de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară!”
2020-2022 urmărește creșterea gradului de
sensibilizare în legătură cu AMS de origine
profesională și cu necesitatea de gestionare a acestora
și de promovare a unei culturi de prevenire a riscurilor.
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