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Rezumat: În  cadrul  sistemelor  de  muncă  obligaţia 
generală a angajatorului este aceea de a asigura starea  
de sănătate şi securitate în muncă a angajaţilor, procesul  
de  evaluare  a  riscurilor  profesionale,  stabilirea  
măsurilorde prevenire, protecţie şi asigurare. 
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Abstract: Within  the labour  system,  the  general  
obligation of the employer is to provide the employees’  
health state and labour security, the process of assessing 
the professional risks, the establishment of the assurance,  
protection and prevention measures. 
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1.  STRATEGIA  GLOBALĂ  OMS  PRIVIND 
SĂNĂTATEA  ÎN  MUNCĂ  PENTRU  TOŢI  - 
,,OCCUPATIONAL HEALTH FOR ALL” (OMS)
• 45% din populaţia globului, respectiv 58% dintre cei 

în vârstă de peste 10 ani reprezintă forţa de muncă a 
planetei

• Munca  lor  susţine  baza  economică/materială  a 
societăţii, care este dependentă de capacitatea lor de 
muncă, de starea lor de sănătate

2.  PRINCIPII  CHEIE  ALE  STRATEGIEI  ÎN 
POLITICA  DE  SĂNĂTATE  ŞI  SECURITATE  ÎN 
MUNCĂ

• Înlăturarea riscurilor ( prevenţie primară )
• Tehnologii sigure
• Optimizarea condiţiilor de muncă
• Integrarea  activităţii  de  producţie  cu  cea  de 
sănătate şi siguranţă în muncă
• Conştientizarea  de  către  angajat  a  interesului 
pentru propria sănătate şi siguranţă în muncă
• Cooperarea  şi  colaborarea  pe  baze  egale 
angajator/angajat
• Dreptul  de  a  participa  la  deciziile  priviind 
propria muncă
• Dreptul de a şti şi principiul transparenţei
• Continua monitorizare şi dezvoltare a sănătăţii şi 
securităţii în muncă

3.    PRIORITĂŢI
• Întărirea  politicilor internaţionale  şi  naţionale  de 

sănătate  în  muncă  şi  dezvoltarea  uneltelor  politice 
necesare

• Dezvoltarea mediului de muncă sănătos

• Dezvoltarea  unor  practici  sănătoase  de  muncă  şi 
promovarea sănătăţii în muncă

• Întărirea serviciilor de medicina muncii
• Constituirea  suportului  de  servicii –  sănătatea 

ocupaţională
• Dezvoltarea standardelor de sănătate în muncă pe 

baza evaluării ştiinţifice a riscurilor
• Dezvoltarea  resurselor  umane  pentru  medicina 

muncii
• Constituirea şi dezvoltarea sistemului de înregistrare 

a  datelor  (bază  de  date),  dezvoltarea  serviciilor  de 
informaţii  pentru  experţi,  transmiterea  efectivă  a 
datelor, creşterea nivelului de informare a publicului, 
conştientizarea sa

• Întărirea activităţii de cercetare în domeniu
• Dezvoltarea  colaborării medicinii  muncii  cu  alte 

activităţi şi servicii
4.   PROBLEME ACTUALE
• Mediu de muncă şi economic în rapidă şi permanentă 

schimbare
• Legislaţie deficitară
• Tehnologii noi de informaţie, automatizare
• Substanţe chimice noi
• Noi surse fizice de energie
• Riscuri pentru sănătate asociate cu noi biotehnologii
• Transfer al riscurilor tehnologice
• Riscuri asociate, riscuri crescute în ţările în curs de 

dezvoltare / industrializare
• Creşterea  mediei  de  vârstă  a  populaţiei  ocupate 

(vârstnici)
• Probleme  speciale  ale  grupurilor  populaţionale 

vulnerabile sau cu probleme (bolnavii cronici, cei cu 
handicap)

• Migraţiile populaţionale (interne şi internaţionale )
• Femeile în muncă
• Munca copiilor
• Intreprinderile  mici,  liber  profesioniştii,  munca  la 

domiciliu
• Nivelul de educaţie
• Existenţa /recunoaşterea morbidităţii profesionale
• Bolile profesionale tradiţionale – problemă în ţările 

industrializate
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• Ocuparea forţei de muncă în agricultură
• Risc de accidente
• Noxe fizice, chimice, biologice asociate
• Riscuri în reproducerea umană
• Cancer profesional ( 2 – 38% din cazurile de cancer 

sunt de natură profesională)
• Număr  mare  de  alergeni  şi  fibrogeni  la  locul  de 

muncă
• Muncă grea, condiţii neergonomice
• Stres în muncă
• Muncă în schimburi alternante sau neregulată
• Sănătatea în muncă, mediu
• Starea de nutriţie şi de igienă precară
• Locuri de muncă cu risc crescut/scăzut
• Probleme musculoscheletale şi psihice
• În Europa Directiva Cadru 89/391/1989 CEE

Globalizarea  din  prezent  aduce  şi  modificări  în 
structura  intreprinderilor  mai  ales  pentru  cele  mici  şi 
mijlocii pentru care există un risc crescut de accidente, 
dar un climat de muncă mai bun.
5.   MODIFICĂRI ÎN MEDIUL ŞI CONDIŢIILE DE 
MUNCĂ
 Noxe tradiţionale  →  Noxe noi

Depistarea,  tratarea,  urmărirea  şi  integrarea  în 
muncă  a  persoanelor  care  au  fost  depistate  cu  boli 
profesionale  sau,  care  au suferit  un  accident  de  muncă 
depind şi de accesul la seviciile de medicina muncii 
        ♦   în ţările în curs de dezvoltare doar 5 -10 % din 
muncitori
        ♦   în ţările industrializate 20 – 50 % din muncitori
        ♦  în SUA, 40 % din forţa de muncă, respectiv 130 
milioane de oameni  au acces
 6.    NOI  PROVOCĂRI  ,  RISCURI  ŞI  BOLI  ÎN 
CREŞTERE 

• stres psihosocial
• tulburări musculo-scheletale (TMS)
• alergii, hipersensibilizări
• boli infecţioase
• boli ale vârstnicilor
• cancer profesional
• afectarea reproducerii

         În cadrul sistemelor de muncă, obligaţia generală a 
angajatorului este  aceea  de  a  asigura  starea  de 
securitate şi sănătate în muncă a angajaţilor, procesul de 
evaluare  a  riscurilor  profesionale,  oferind  posibilitatea 
stabilirii  măsurilor corespunzătoare  de  prevenire, 
protecţie şi asigurare, cu referire la prevenirea riscurilor 
de accidentare şi îmbolnăvire profesională,  formarea şi  
informarea angajaţilor precum şi la implementarea unui  
sistem  eficient  al  managementului  securităţii  
profesionale.          

Statisticile  Uniunii  Europene,  cu  toate 
deficienţele  generate  de  incompleta  comparabilitate  a 
datelor, au relevat faptul că în cursul unui an al deceniului 
precedent, din 120 milioane de persoane angajate în cele 
15 state membre, aproximativ  5 milioane au suportat un 
accident  de  muncă  care  a  determinat  o  incapacitate 

temporară de muncă mai mare de 3 zile. Anual, în aceste 
ţări  circa  6000 de accidente  de muncă se soldează cu  
decesul lucrătorului.

Fiecare  accident  înseamnă  suferinţe  fizice  si  
psihice,  pierderi  de  venituri s.a.  pentru  cei  implicaţi  – 
victime,  familie,  prieteni,  dar  si  o  pierdere  de  timp de 
muncă pentru firma în care are loc evenimentul şi pentru 
societate.  La  nivel  mondial,  investigaţiile  efectuate  de 
Biroul Internaţional al Muncii indică un  cost direct al 
accidentelor  şi  bolilor  profesionale  de  aproximativ  1% 
din produsul naţional brut, în timp ce pierderile  totale 
datorate acestor evenimente totalizează în ţările dezvoltate 
2 – 4% din produsul naţional brut.

Tabelul  1.  Repartiţia  accidentelor  de  muncă   în 
judeţul Sibiu pe o perioadă de 10 ani(1996 -2005)

An
Nr. total 
accidente 
de muncă

Nr. total 
accidente de 

muncă 
mortale

Nr. total 
accidente 
de muncă 

cu 
invaliditate

1996 120 12 7
1997 115 4 3
1998 146 15 5
1999 120 8 7
2000 123 12 4
2001 114 4 6
2002 118 6 1
2003 103 6 4
2004 85 5 1
2005 121 5 5
Total 1165 77 43

Tabelul  2.  Repartiţia  bolilor  profesionale  în  judeţul 
Sibiu pe o perioadă de 10 ani (1996 -2005)
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An Nr.  total  boli 
profesionale

Nr.  total  boli 
profesionale 
soldate cu deces

1996 97 1
1997 77 0
1998 86 0
1999 159 0
2000 92 0
2001 255 0
2002 352 0
2003 148 0
2004 107 0
2005 183 0
Total 1556 1


