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Construirea și menținerea unei culturi preventive de securitate și sănătate
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« o cultură în care dreptul la un mediu de lucru sigur și sănătos este respectat la toate 
nivelurile, în care guvernele, angajatorii și lucrătorii participă activ la asigurarea unui 
mediu de lucru sigur și sănătos printr-un sistem de drepturi, responsabilități și îndatoriri 
definite și în care principiul de prevenire i se acordă cea mai mare prioritate

Convenția privind cadrul promoțional pentru securitatea și sănătatea în muncă, 2006 (nr. 187)
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La nivel național…

Guvernul în ansamblu se angajează să construiască și să mențină o cultură preventivă de 
securitate și sănătate, asigurându-se că SSM este considerată o prioritate în agenda națională.

Sunt alocate mijloace și resurse adecvate pentru creșterea gradulului de conștientizare a SSM, 
pentru cunoașterea pericolelor și riscurilor și pentru înțelegerea prevenirii și controlului acestora.

Prin dialogul social, factorii tripartiți participă activ la toate fazele proceselor decizionale în 
domeniul SSM.

Dialogul social contribuie prin:

 îmbunătățirea calității politicilor și a strategiilor SSM;

 construirea responsabilității și angajamentului;

 facilitarea implementarii lor mai rapidă și mai eficientă.
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La nivelul locului de muncă…

Respectarea reglementărilor SSM

 Integrarea sistemelor de management SSM în structura generală de management a afacerii

Schimbarea culturii pentru a realiza o cultură SSM pozitivă

 SSM considerată o valoare de bază a întreprinderii, integrată în fiecare aspect al relațiilor 
întreprinderii

 comunicare deschisă și dialog construit pe încredere și respect reciproc

 conducere pozitivă în domeniul SSM din partea angajatorilor și a conducerii de vârf

 instruirea și informarea tuturor lucrătorilor pentru a se asigura că pot participa activ la acțiunile 
de îmbunătățire a SSM
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Rolul cheie al dialogului social în timpul crizei COVID-19

La nivel național, guvernele care au prioritizat participarea activă a organizațiilor angajatorilor și a 
lucrătorilor în guvernanța SSM au reușit să dezvolte și să implementeze în mod colectiv legi, politici 
și intervenții de urgență.

La nivelul locului de muncă, participarea și implicarea lucrătorilor, prin comitetele de SSM și prin
reprezentanții SSM ai lucrătorilor, au fost esențiale în promovarea conformității și în proiectarea și 
aplicarea măsurilor adecvate și eficiente pentru eliminarea pericolelor sau minimizarea riscurilor 
adaptate la locul de muncă și la nevoile lucrătorilor. 
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De ce este important să ne 
exprimăm preocupările legate 
de securitatea și sănătatea la 
locul de muncă?
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Ce este dialogul social?

Dialogul social se referă la toate tipurile de negociere și consultare sau pur și simplu la schimbul de 
informații între oameni sau între reprezentanții guvernelor, angajatorilor și ai lucrătorilor cu privire la 
probleme de interes comun legate de politica economică și socială.

Dialogul social poate:

 să fie informal sau instituționalizat și adesea le include pe ambele;

 are loc la diferite niveluri (internațional, național, regional, local sau la locul de muncă);

 implica partenerii sociali din diferite sectoare economice, din cadrul unui singur sector sau dintr-o 
singură companie sau grup de companii.
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Forme variate ale dialogului social

Proces tripartit, cu guvernul (Ministerul Muncii și/sau alte ministere în cauză) ca parte oficială a 
dialogului.

Proces tripartit „plus” (când se ocupă de probleme dincolo de lumea muncii), cu factori care 
reprezintă preocupări și interese specifice ale societății civile.

Relații bipartite, între muncă și conducere (sau organizațiile patronale și ale lucrătorilor)

 Negociere colectivă: constând din: toate negocierile care au loc între un angajator, un grup de 
angajatori sau una sau mai multe organizații patronale, pe de o parte, și una sau mai multe organizații ale 
lucrătorilor, pe de altă parte, pentru: (a) determinarea condițiile de muncă și a condițiile de angajare; 
și/sau (b) reglementarea relațiilor dintre angajatori și lucrători; și/sau (c) reglementarea relațiilor dintre 
angajatori sau organizațiile acestora și o organizație sau organizații de lucrători.

 Cooperare la locul de muncă: de la schimbul de informații la consultare sau luarea deciziilor în comun.
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Dialogul social: în centrul OIM

Structura tripartită a OIM permite angajatorilor, lucrătorilor și guvernelor să ia parte la luarea deciziilor 
în chestiuni internaționale de muncă, pentru a promova justiția socială și munca decentă pentru toți.

Dialogul social este încorporat în Constituția OIM și în aproape toate standardele internaționale de 
muncă, ca metodă cheie pentru a obține decizii durabile și relații pașnice la locul de muncă.

Există convenții specifice care promovează dialogul social, și anume:

 Convenția privind consultarea tripartită (standardele internaționale ale muncii), 1976 (nr. 144)
 Convenția privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare, 1948 (nr. 87) și Convenția privind 

dreptul de organizare și de negociere colectivă, 1949 (nr. 98) – convenții fundamentale
 Convenția privind negocierea colectivă, 1981 (nr. 154)

Dialogul social are ecou într-una dintre categoriile de principii și drepturi fundamentale la locul de 
muncă, și anume libertatea de asociere și recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă.

Declarația OIM privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă (2008) și Declarația 
Centenarului OIM pentru viitorul muncii (2019) reiterează relevanța dialogului social pentru 
construirea coeziunii sociale și a unei economii productive.

9



Progresul justiției sociale, promovarea muncii decente

Participarea și consultarea - esența standardelor SSM ale OIM

Convenția privind securitatea și sănătatea în muncă, 1981 (nr. 155) solicită:

 o politică națională privind SSM (formulată, implementată și revizuită în consultare cu 
majoritatea organizațiilor reprezentative ale angajatorilor și lucrătorilor), care:

 promovează comunicarea și cooperarea la diferite niveluri (de la locurile de muncă la naționale)

 indică funcțiile și responsabilitățile SSM ale autorităților publice, angajatorilor, lucrătorilor și ale altora, 
ținând cont de caracterul complementar al acestor responsabilități

 la nivelul locului de muncă, stabilirea aranjamentelor necesare pentru:

 a permite lucrătorilor și reprezentanților acestora să coopereze cu angajatorii în domeniul SSM

 a oferi informații și instruire adecvate

 a permite lucrătorilor sau reprezentanților acestora să investigheze și să fie consultați cu privire la toate 
aspectele SSM asociate cu munca lor
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Convenția privind serviciile de sănătate a muncii, 1985 (nr. 161) solicită:

 consultarea cu cele mai reprezentative organizații ale angajatorilor și lucrătorilor pentru a 
formula, implementa și revizui periodic o politică națională coerentă privind serviciile de sănătate 
a muncii

 cooperarea și participarea angajatorului, a lucrătorilor și a reprezentanților acestora la punerea 
în aplicare a măsurilor organizatorice și a altor măsuri referitoare la serviciile de sănătate a 
muncii pe o bază echitabilă
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Convenția privind cadrul promoțional pentru securitatea și sănătatea în muncă, 2006 (nr. 
187)

 promovează o cultură națională a securității și sănătății preventive, bazată pe dialogul 
social

 solicită consultări tripartite cu privire la:

 formularea, implementarea și revizuirea periodică a unei politici naționale coerente privind SSM

 stabilirea, întreținerea, dezvoltarea progresivă și revizuirea periodică a unui sistem național de SSM

 formularea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea periodică a unui program național 
privind SSM

 prevede că sistemul național SSM trebuie să includă aranjamente pentru a promova, la nivelul 
întreprinderii, cooperarea între conducere, lucrători și reprezentanții acestora, ca element 
esențial al măsurilor de prevenire la locul de muncă.
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La nivel național: rolul 
partenerilor sociali în 
construirea unei culturi 
preventive de securitate și 
sănătate
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Participarea partenerilor sociali la guvernarea SSM

 Crearea unei culturi solide de prevenire a SSM necesită participarea organizațiilor angajatorilor și 
ale lucrătorilor la guvernarea securității și sănătății la locul de muncă.

 Partenerii tripartiți pot avea interese și perspective diferite. Consultarea și discuția tripartită pot 
contribui la îmbunătățirea comunicării și pot conduce la o mai bună înțelegere a oricăror 
preocupări și constrângeri pe care le-ar putea avea (prevăzând calea pentru acțiuni comune și 
convenite și pentru dezvoltarea unei culturi de colaborare pentru abordarea provocărilor SSM).

 Este necesară o coordonare puternică între toate părțile interesate pentru a defini scopuri, 
priorități, obiective și ținte comune pentru consolidarea sistemului național SSM, asigurând o 
utilizare mai eficientă a resurselor disponibile.
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Adoptarea unor politici solide de SSM prin dialog social

Convenția privind securitatea și sănătatea în muncă, 1981 (nr. 155) și Convenția privind cadrul 
promoțional pentru securitatea și sănătatea în muncă, 2006 (nr. 187) solicită adoptarea unei politici 
naționale coerente în materie de SSM.

O astfel de politică trebuie:

 să fie construită prin consultare și discuții tripartite (acestea conferă legitimitate și favorizează 
implementarea acesteia);

 include (cel puțin):

 angajamentul guvernului față de prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale;
 principiile care ghidează acțiunea națională în domeniul SSM;
 sfere de acțiune privind SSM;
 funcțiile și responsabilitățile principalelor părți interesate (adică autoritățile publice 

relevante, angajatorii și lucrătorii și organizațiile acestora), recunoscând caracterul 
complementar al acelor responsabilități.
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Implementarea reglementarilor cadru SSM eficiente

Un cadru de reglementare cuprinzător și funcțional trebuie:

 să acopere toți lucrătorii și toate ramurile de activitate economică;
 să abordeze toate riscurile legate de SSM la care pot fi expuși lucrătorii.
Un cadru de reglementare eficient al SSM include de obicei:

 o singură Lege SSM (care definește drepturile de bază SSM);
 legi și reglementări (completând legea SSM și acoperind sectoare sau pericole specifice);
 coduri de practică și standarde tehnice (completând legea prin oferirea de îndrumări mai 

specifice angajatorilor și lucrătorilor cu privire la modul de respectare a legii);
 contracte colective de muncă (rezultate din negocierile dintre angajatori și lucrători și organizațiile 

respective ale acestora).
La elaborarea legislației SSM, integrarea dialogului social la diferite niveluri favorizează 
sustenabilitatea și aplicarea unor astfel de legi, chiar și atunci când acestea sunt complexe.
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Pandemia de COVID-19 s-a corelat cu o creștere a acordurilor bipartite și tripartite în vederea 
atenuării riscului de contaminare la locul de muncă.

17

Într-un sondaj global, sindicatele 
au remarcat că pandemia de 
COVID-19 a mărit impactul SSM 
asupra agendelor lor de 
negocieri colective.

Atât acordurile tripartite, cât și 
cele bipartite s-au concentrat pe 
diferite domenii de acțiune, și 
anume:

 cerințe pentru evaluarea 
riscurilor

 aranjamentele de telemuncă
 prevederi privind testarea 

sistematică
 vaccinare

59% din 133 de țări 

chestionate au adoptat 
dialogul tripartit ca răspuns 
la criza COVID-19, unul dintre 
domeniile prioritare de 
negociere fiind măsurile de 
securitate și sănătate în 
muncă.

83% dintre sindicatele 

chestionate au adoptat 
dialogul social ca răspuns
la pandemie

83% dintre sindicatele 

intervievate s-au angajat în 
consultări tripartite

COVID-19 și redresare: rolul sindicatelor în 

dezvoltarea mai bună (2021)

O analiză globală a tendințelor privind rolul 
sindicatelor în vremurile COVID-19: un 

rezumat al constatărilor cheie (2021)
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În timpul crizei COVID-19, dialogul social a fost esențial pentru asigurarea implementării măsurilor.
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Austria: partenerii sociali au negociat un acord privind testarea sistematică la locul de muncă 
pentru anumite sectoare cu risc crescut de transmitere virală.

Africa de Sud: discuțiile tripartite au dus la cerințe ca angajatorii să efectueze o evaluare a 
riscurilor la locul de muncă înainte ca lucrătorii să se întoarcă la locul de muncă și să creeze un 
plan pentru revenirea lor la locul de muncă.

Singapore: partenerii tripartiți au convenit asupra măsurilor de management în siguranță 
(obligatorii pentru toți angajatorii în timpul COVID-19) și cerințe suplimentare specifice 
sectorului, care acoperă un număr extins de sectoare (de la aviație, la arte și cultură și transport 
terestru).

Consultarea națională a fost uneori urmată de dialog și acorduri suplimentare la nivel regional sau 

sectorial (pentru adaptarea la contextul specific).
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Pe parcursul pandemiei de COVID-19, sfera dialogului a fost, de asemenea, extinsă pentru a
include colaborarea dintre sectorul muncii și sectorul sănătății publice.

În astfel de crize de sănătate publică, locurile de muncă au un rol important în atenuarea generală a
răspândirii, deoarece sunt locuri în care oamenii stau adesea aproape unul de celălalt.
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Filipine: Dialogul tripartit la nivel național privind sănătatea publică – colaborarea cu forța de
muncă pentru prevenirea COVID-19 la locul de muncă a oferit autorităților ocazia de a explica
beneficiile lucrătorilor voluntari de urgență, precum și de a informa lucrătorii care ar putea fi
infectați cu COVID-19 despre măsurile de protecție socială disponibile. Aceasta a dus la
stabilirea unui sistem interdisciplinar de management al cunoștințelor, care să valorifice datele
disponibile epidemiologice, de inspecție a muncii, de protecție socială și despre cele mai bune
practici internaționale, în vederea monitorizării continue a riscurilor la locul de muncă și a
ghidării în continuare a politicilor și programelor SSM.
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Promovarea conformității

Partenerii sociali sunt factori cheie în inițiativele, schemele și activitățile de promovare, monitorizare
și asigurare a respectării legilor și reglementărilor SSM relevante la locul de muncă, prin:

 colaborarea și sprijinirea activităților de inspecție a muncii;
 alte mecanisme de promovare a conformității (de exemplu, servicii de consiliere, coduri de

conduită, cerințe contractuale, conștientizare și stimulente) – cu impact mai puternic atunci când
sunt dezvoltate în comun de către organizațiile angajatorilor și ale lucrătorilor.
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Un organism tripartit funcțional pentru a asigura consultarea și colaborarea

Convenția nr. 187 solicită înființarea unui organism (sau organisme) consultativ tripartit național
care să abordeze problemele SSM.

Organisme (sau consilii/comitete) tripartite SSM au fost înființate în multe țări. Acestea oferă un
forum pentru reprezentanții guvernului (Ministerul Muncii și alte ministere și instituții relevante), ai
angajatorilor și ai lucrătorilor pentru a discuta în mod regulat despre SSM, asigurând consultări cu
privire la problemele relevante și o revizuire periodică a politicilor și programelor SSM.

Compoziția tripartită se poate extinde pentru a implica reprezentanți ai instituțiilor suplimentare.
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Brazilia: Comisia tripartită mixtă permanentă (Comissão Tripartite Paritária Permanente, CTPP),
este formată din optsprezece membri, reprezentând (în număr egal) ramura executivă federală,
angajatorii și lucrătorii. În plus, este posibilă invitarea a maximum șase specialiști și/sau
reprezentanți ai altor organisme sau organizații internaționale pentru a participa la ședințele
CTPP sau ale altor comisii tematice (fără drept de vot).
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Funcțiile acestor organisme variază considerabil de la o țară la alta, variind de la un rol consultativ
la un rol decizional în definirea politicilor, a priorităților și a planurilor de acțiune naționale, precum și
în elaborarea legilor și reglementărilor.
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Oman: sarcinile Comitetului național SSM includ: (a) elaborarea unui plan național SSM; (b)
investigarea accidentelor grave de muncă; (c) coordonarea între Ministerul Forței de Muncă și
alte ministere, sectorul privat și alte părți interesate pentru implementarea programelor SSM; (d)
diseminarea bunelor practici privind SSM; (e) promovarea cercetării și a studiilor privind SSM;
(f) promovarea participării angajatorilor și a lucrătorilor în domeniul SSM și la implementarea cu
succes a programelor SSM; (g) schimbul de experiență cu asociațiile, comitetele și alte părți
care lucrează în domeniul SSM; (h) consiliere cu privire la legislația SSM; (i) organizarea de
întâlniri pentru a discuta chestiuni SSM; (j) cooperarea cu organizațiile arabe și internaționale
implicate în SSM.

 Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra organismelor naționale tripartite SSM, consultați baza de date 

LEGOSH a OIM, secțiunea 8: Consultare, colaborare și cooperare cu lucrătorii și reprezentanții acestora
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În timpul pandemiei de COVID-19, multe organisme tripartite de SSM au luat parte la procesul
decizional la nivel național; au fost, de asemenea, implicați în definirea măsurilor de izolare și
restricție, a strategiilor de revenire la muncă și a altor instrucțiuni sau îndrumări pentru a atenua
impactul COVID-19.
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Congo: Comitetul Național Consultativ pentru Muncă a revizuit proiectul de legislație privind
munca la distanță.

Honduras: Comisia națională tripartită pentru sănătatea lucrătorilor a fost reactivată pentru
actualizarea legislației SSM și a programului său național SSM pentru a include probleme de
importanță emergentă, cum ar fi riscurile psihosociale și pericolele legate de COVID-19.

Paraguay: Consiliul Consultativ Tripartit al Muncii a validat unele protocoale-cadru SSM pentru
sectoarele esențiale ale economiei, care au fost elaborate în conformitate cu orientările OIM
pentru o revenire la locul de muncă sigură și sănătoasă în vremuri de COVID-19.
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Alte activități relevante ale partenerilor sociali în domeniul SSM

 Îndrumări și asistență 
tehnică pentru a influența 
pozitiv atitudinea angajatorilor 
și a lucrătorilor față de 
respectarea SSM și pentru 
crearea unei culturi mai 
preventive.

Pe lângă furnizarea de 
informații, formare și 
consiliere, organizațiile 
angajatorilor și ale lucrătorilor 
pot, de asemenea, să 
încurajeze schimbul de 
experiență și să întărească 
colaborarea.

 Campanii de 
conștientizare pentru a 
disemina informații esențiale 
și pentru a familiariza 
angajatorii, lucrătorii și 
comunitățile cu drepturile și 
responsabilitățile lor în 
domeniul SSM. Astfel de 
campanii pot avea un impact 
mai puternic atunci când sunt 
concepute și implementate în 
comun de către organizațiile 
angajatorilor și ale lucrătorilor.
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 Cercetarea în domeniul
SSM (participarea în consiliile
de administratie ale
organismelor de cunoștințe 
SSM) pentru a se asigura că 
rezultatele eforturilor de 
dezvoltare a cunoștințelor 
SSM îndeplinesc nevoile 
prioritare la locul de muncă.

 Colectarea de date și 
informații privind SSM 
pentru a adopta politici, 
strategii și standarde 
informate, bazate pe dovezi.
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În timpul pandemiei de COVID-19, partenerii sociali au fost foarte activi în producerea de
materiale de orientare și de alte resurse și în organizarea de campanii de conștientizare cu
privire la mai multe probleme de SSM, cum ar fi măsurile preventive pentru atenuarea răspândirii
COVID-19 (inclusiv prin promovarea vaccinării și a muncii la distanță) și pentru gestionarea
riscurilor psihosociale, inclusiv violența și hărțuirea.
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Belgia: cooperarea dintre partenerii sociali a dus la „Ghidul generic pentru combaterea răspândirii Covid-
19 la locul de muncă”, care este adaptabil la diferite sectoare și subliniază importanța dialogului social la
nivel de întreprindere.

Africa de Sud: Uniunea Muncitorilor din Africa de Sud de îmbrăcăminte și textile (SACTWU) a condus o
campanie de vaccinare de succes pentru lucrători (prin clinici de asistență medicală primară). Campania a
crescut conștientizarea lucrătorilor cu privire la beneficiile vaccinării, ajutând la influențarea multora dintre
cei care au ezitat inițial. Drept urmare, lucrătorii din sectorul confecțiilor au avut rate de vaccinare duble
față de media națională.

Nicaragua: Consiliul Superior al Întreprinderilor Private (COSEP) a lansat campania Dacă COVID-19 nu
discriminează, nici tu nu ar trebui, cu webinarii și platforme pentru schimbul de bune practici între părțile
interesate

Regatul Unit: Rețeaua de afaceri responsabile a Printului a creat Setul de instrumente pentru sănătate
mintală pentru angajatori, pentru a ajuta angajatorii să evalueze bunăstarea mintală a forței de muncă și
să promoveze sănătatea.
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Partenerii sociali au realizat, de asemenea, sondaje și studii pentru a stabili opiniile angajatorilor
și lucrătorilor cu privire la aspectele critice ale organizării și implementării măsurilor preventive în
întreprinderi.
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Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și OIM au realizat un sondaj global comun
asupra organizațiilor angajatorilor și a membrilor de afaceri (EMBO) pentru a examina impactul
și răspunsurile la COVID-19 la locurile de muncă. Sondajul a identificat nevoia EMBO de a primi
mai multe îndrumări cu privire la politicile de lucru la distanță, precum și modalități de
implementare a cerințelor guvernamentale pentru atenuarea riscului de virus la locul de muncă.

Confederația Internațională a Sindicatelor (CSI) a chestionat 148 de sindicate din 107 țări
pentru a colecta date privind măsurile de siguranță la locul de muncă și experiențele lucrătorilor
în timpul pandemiei. Acest sondaj a identificat lacune în accesul la locuri de muncă sigure și
preocupări globale cu privire la furnizarea de EIP.



La nivelul locului de 
muncă: cooperarea dintre
angajator și lucrător
pentru un management 
eficient al SSM
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Rolurile angajatorilor și ale lucrătorilor: drepturi și responsabilități de bază în
domeniul SSM

Responsabilitatile angajatorilor

 Asigurați-vă (în măsura în care este rezonabil 
posibil) că locurile de muncă, mașinile, 
echipamentele și procesele aflate sub controlul 
acestora sunt sigure și fără riscuri pentru sănătate

 Asigurați-vă (în măsura în care este rezonabil 
posibil) că substanțele și agenții chimici, fizici și 
biologici aflați sub controlul lor nu prezintă riscuri 
pentru sănătate atunci când sunt luate măsurile de 
protecție adecvate

 Furnizați (dacă este necesar) EIP adecvat (fără 
costuri pentru lucrători)

 Furnizați (dacă este necesar) măsuri pentru a face 
față situațiilor de urgență și accidentelor

 Asigurați-vă că lucrătorii și reprezentanții 
acestora sunt consultați, informați și instruiți în 
domeniul SSM

Drepturile și îndatoririle lucrătorilor

 Dreptul de a se îndepărta dintr-o situație de 
muncă despre care e rezonabil justificat să creadă 
că prezintă un pericol iminent și grav pentru viața 
sau sănătatea lor, fără consecințe nejustificate

 Dreptul de a primi informații și formare 
adecvată privind SSM

 Dreptul de a fi informat (și de a fi consultat cu 
privire la) toate aspectele SSM asociate cu 
activitatea lor

 Obligația de a coopera cu angajatorul în 
domeniul SSM (de exemplu, respectarea 
instrucțiunilor și procedurilor SSM; utilizarea 
corectă a EIP; raportarea la supervizor a situației
periculoase etc.)
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Asigurarea cooperării lucrătorilor și angajatorilor în domeniul SSM

Aranjamentele participative 
la locul de muncă sunt 
asociate cu:

 practici îmbunătățite de 
management al SSM

 performanță SSM mai bună

 reducerea accidentelor și a 
rănilor

 productivitate mai mare
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Peste 300 de 
milioane de lucrători din 
întreaga lume simt că nu 
pot raporta problemele 
SSM angajatorilor lor fără 
teama de pedepse

Cu 64% mai puține 
incidente de securitate

Cu 58% mai puține 
spitalizări

în locurile de muncă care 
promovează implicarea 
lucrătorilor,
implementând în același 
timp o cultură pozitivă în 
domeniul SSM

Harter și colab., Relația dintre implicarea 

la locul de muncă și rezultatele 

organizaționale: Meta-analiză Q12 2020

Fundația Lloyd’s Register

Sondaj mondial de risc 2019
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Reprezentanții SSM ai lucrătorilor

Funcțiuni cheie:

 reprezentarea lucrătorilor în toate problemele legate de SSM
monitorizarea măsurilor luate de angajatori pentru a-și îndeplini 

responsabilitățile SSM
 investigarea problemelor de SSM ridicate de lucrători
 investigarea oricărui risc potențial pentru securitatea și sănătatea 

lucrătorilor care decurge din munca lor
 efectuarea de observații în fața conducerii cu privire la chestiuni care 

afectează securitatea și sănătatea lucrătorilor
 colaborarea și asistarea angajatorului în abordarea riscurilor SSM
 promovarea și încurajarea cooperării lucrătorilor în domeniul SSM
 participarea și reprezentarea lucrătorilor în procesele de luare a deciziilor 

privind SSM
 investigarea accidentelor și bolilor profesionale, precum și a incidentelor

periculoase
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 Dovezile arată o 
relație pozitivă între 
implicarea 
reprezentanților 
lucrătorilor în 
domeniul SSM la 
locul de muncă și 
performanța mai 
bună în SSM
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CSSM-urile

Comitetele mixte SSM sunt organisme bipartite, compuse dintr-un număr egal de reprezentanți ai 
lucrătorilor și ai angajatorilor, înființate la locul de muncă și împuternicite cu diferite funcții pentru a
asigura cooperarea dintre angajatori și lucrători astfel încât să se realizeze și să se mențină 
condiții de muncă sigure și sănătoase și un mediu de lucru sănătos.

Funcțiile, drepturile și puterile sunt de obicei similare cu cele ale reprezentanților lucrătorilor SSM –
adesea un număr mai mare de sarcini statutare și complexe decât cele ale reprezentanților 
individuali ai lucrătorilor, deoarece comitetele mixte SSM au mai multe resurse umane și capacitate
mai mare.

Înființarea comitetelor comune de SSM este obligatorie în multe țări, deși aceasta depinde adesea 
de dimensiunea întreprinderii. În țările în care legislația națională SSM nu reglementează comitetele 
mixte SSM, contractele colective își pot asuma această funcție.

31

Sri Lanka: un acord între Forumul Asociației Comune de Imbrăcăminte (JAAF) și un grup de
sindicate a stabilit prevederi pentru comitetele de sănătate bipartite din fabricile de îmbrăcăminte
pentru a aborda riscurile SSM legate de COVID-19 și pentru a îmbunătăți securitatea și sănătatea
lucrătorilor.
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Promovarea sistemelor de management SSM - construită pe dialogul social

Sistemele de management SSM sunt un instrument logic și util pentru îmbunătățirea continuă a 
performanței SSM în cadrul unei organizații.

Acestea includ un set de acțiuni și procese care stabilesc, monitorizează și evaluează eforturile 
organizației pentru a menține lucrătorii în siguranță și sănătoși și pentru a respecta legile naționale.

Elemente cheie pentru aplicarea lor cu succes:

 integrarea sistemului de management SSM în managementul general al afacerii

 asigurarea atât a angajamentului conducerii, cât și a participării active a lucrătorilor la 
implementarea lor în comun
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Ghidurile OIM privind sistemele de management al securității și
sănătății în muncă (ILO-OSH 2001)
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 Participarea lucrătorilor este un element esențial al 
sistemului de management al SSM și este necesară în 
toate etapele acestuia

 Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii și 
reprezentanții lor SSM sunt consultați, informați și instruiți 
cu privire la toate aspectele SSM, inclusiv aranjamentele 
pentru situațiile de urgență, asociate cu munca lor.

 Angajatorii trebuie să ia măsuri pentru ca lucrătorii și 
reprezentanții lor SSM să aibă timp și resurse pentru a 
participa activ la procesele de organizare, planificare și 
implementare, evaluare și de acțiune pentru 
îmbunătățirea SM-SSM.

 Angajatorul trebuie să asigure, după caz, înființarea și 
funcționarea eficientă a unui comitet de securitate și 
sănătate și recunoașterea reprezentanților SSM ai 
lucrătorilor, în conformitate cu legile și practicile naționale.
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Crearea unei culturi pozitive de SSM

Sistemele de management SSM sunt eficiente numai atunci când sunt însoțite de o cultură SSM 
pozitivă la locul de muncă, în care conducerea și lucrătorii apreciază dreptul la un mediu de lucru 
sigur și sănătos și participă activ în acest scop.
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Regiunea Administrativă Specială Hong Kong,
China

Incidența accidentelor și a bolilor profesionale în regiune din
1986 până în 2013 a scăzut datorită implementării diferitelor
acțiuni SSM.

Tehnologia și sistemele de management SSM au făcut
progrese mari în crearea unei lumi mai sigure, dar
introducerea și îmbunătățirea unei culturi a siguranței la locul
de muncă a redus semnificativ numărul de accidente.
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Cultură SSM pozitivă

Comunicare și dialog deschis 
între lucrători și angajatori, în 
care lucrătorii se simt 
confortabil să-și 
împărtășească gândurile 
despre incidente și 
îngrijorările.

Conducere și angajament față 
de SSM din partea 
angajatorilor și a conducerii 
superioare.
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Etape de dezvoltare

Patologic

Reactiv

Calculat

Proactiv

Generativ

angajatorilor și lucrătorilor nu le pasă 
de încălcarea regulilor de siguranță

siguranța devine importantă numai 
după un accident

există sisteme pentru a gestiona 
toate pericolele

lucrătorii evită problemele în avans 
pentru a îmbunătăți mediul de lucru

SSM este integrată în moduri de 
lucru și de gândire (cultura dinamică 
SSM)

Valorile esentiale

1. Implicarea socială

2. Justiţie

3. Încredere

4. Durabilitate

5. Participare

6. Reziliență și flexibilitate

7. Dezvoltare și creștere

 Influența asupra SSM și a 
performanțelor afacerii.
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Implicarea lucrătorilor în procesul de evaluare a riscurilor

Ca parte a managementului SSM, angajatorii ar trebui să efectueze în mod regulat o evaluare a 
riscurilor, care ar trebui să includă:
 identificarea pericolelor;
 evaluarea riscurilor asociate; și
 luarea de măsuri rationale și proporționale pentru a controla astfel de riscuri.

O evaluare bine efectuată a riscurilor la locul de muncă:
 contribuie la protecția sănătății și bunăstării lucrătorilor;
 avantajează afacerile printr-o mai bună organizare a practicilor de lucru (potențial de creștere a 

productivității).

Angajatorii trebuie să se asigure că lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sunt pe deplin implicați 
în procesul de evaluare a riscurilor, deoarece dețin informații utile despre modul în care se 
desfășoară munca – iar acest lucru va contribui la o evaluare a riscurilor mai amănunțită și mai 
eficientă.
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În timpul pandemiei de COVID-19, participarea activă a lucrătorilor și a reprezentanților
acestora în orice proces de luare a deciziilor a contribuit la adoptarea de soluții durabile și
adecvate noilor pericole și riscuri și a dus la un angajament mai puternic față de deciziile luate.
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Irlanda: HSE a elaborat ghiduri care subliniează cât de esențială este consultarea lucrătorilor în
fiecare etapă a implementării măsurilor COVID-19 la locul de muncă. De asemenea, a subliniat
necesitatea numirii unui reprezentant al lucrătorilor responsabil COVID-19 pentru a ajuta la
implementarea și comunicarea măsurilor COVID-19.

Adesea, nevoia de a lucra de acasă a reprezentat provocări considerabile pentru a asigura condiții
de muncă sigure și sănătoase, pentru care atât angajatorii cât și lucrătorii nu erau întotdeauna
pregătiți fizic, mental sau din punct de vedere al infrastructurii. Comunicarea regulată cu privire la
preocupările și provocările întâmpinate este esențială pentru a asigura cooperarea dintre angajatori
și persoanele care lucrează de acasă.

O companie multinațională aerospațială (Mercury Systems) și-a chestionat lucrătorii în mod regulat
în timpul lucrului la distanță inpus de COVID-19, pentru a identifica zonele de îngrijorare pentru
lucrători și pentru a primi feedback.

O companie de software cu sediul în Marea Britanie (Sage) a creat un sondaj anonim în direct
pentru ca lucrătorii să raporteze observațiile cu privire la planurile SSM adoptate pentru a face față
pandemiei de COVID-19.
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OIM a produs o serie de instrumente pentru a sprijini angajatorii și lucrătorii să gestioneze riscurile SSM în 
timpul pandemiei de COVID-19, inclusiv:

 Anticipați, pregătiți-vă și răspundeți la crize – Investiți acum în sisteme reziliente de securitate și sănătate în 
muncă (Raportul Zilei Mondiale pentru Securitate și Sănătate la Muncă, aprilie 2021);

 Prevenirea și atenuarea COVID-19 la locul de muncă: Lista de verificare a acțiunilor (aprilie 2020);

 În fața unei pandemii: Asigurarea securității și sănătății la locul de muncă (Raportul Zilei Mondiale pentru 
Securitate și Sănătate în Muncă, aprilie 2020);

 O întoarcere sigură și sănătoasă la muncă în timpul pandemiei de COVID-19 – Policy Brief (mai 2020);

 O întoarcere în siguranță la muncă: zece puncte de acțiune (mai 2020);

 Gestionarea riscurilor psihosociale legate de muncă în timpul pandemiei de COVID-19 (iunie 2020);

 Ghid practic privind munca la distanță în timpul pandemiei de COVID-19 și ulterior (iulie 2020);

 COVID-19 și unitățile sanitare: Lista de verificare a măsurilor care trebuie luate în unitățile sanitare (iulie 2020);

 Igiena mâinilor la locul de muncă: o măsură esențială de prevenire și control a sănătății și securității în muncă 
împotriva COVID-19 – Notă informativă (septembrie 2020); și

 Prevenirea și atenuarea COVID-19 la locul de muncă pentru întreprinderile mici și mijlocii: listă de verificare și 
urmărire (august 2020)

 OIM a elaborat, de asemenea, o serie de rezumate sectoriale care includ secțiuni axate pe problemele 
SSM
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Consolidarea dialogului
social pentru promovarea
SSM în timpul crizelor și
nu numai
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Pandemia de COVID-19 a expus toți oamenii din lumea muncii la riscul de infectare cu noul 
coronavirus, precum și la riscuri noi și emergente legate de această urgență și de practicile de 
muncă nou adoptate.

Răspunsurile țărilor la pandemia de COVID-19 au arătat importanța participării partenerilor 
sociali la guvernanța SSM, contribuind la îmbunătățirea calității politicilor și strategiilor și 
facilitând implementarea lor rapidă și eficientă (prin construirea asumării și angajamentului).

Partenerii sociali au fost, de asemenea, factori cheie în asigurarea unei comunicări și informari 
eficiente și coordonate pentru promovarea conformității și au contribuit la adoptarea ulterioară a 
măsurilor adecvate de SSM la locul de muncă.

Colaborarea și dialogul cu alte părți interesate relevante, cum ar fi parteneriatele cu factorii din 
domeniul sănătății publice și al serviciilor de urgență pe probleme de interes comun, s-au dovedit 
vitale pentru reducerea răspândirii COVID-19 (adică, campaniile de vaccinare).

 Trebuie să purtăm cu noi această lecție pentru a ieși din această criză și pentru a ne ajuta să 
facem față oricăror crize viitoare care ar putea urma, străduindu-ne constant să reducem riscurile 
SSM și să prevenim accidentele și bolile legate de muncă.
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Apel global la acțiune pentru o redresare după criza COVID-19 centrată pe om, incluzivă, durabilă și 
rezilientă (Conferința Internațională a Muncii, iunie 2021)
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Vizează patru domenii cheie:
1. Creștere economică incluzivă și ocuparea 

forței de muncă

2. Protecția tuturor lucrătorilor

3. Protecție socială universală

4. Dialogul social

Recunoaște că, pentru munca decentă, condițiile de muncă sigure și sănătoase sunt 
fundamentale și solicită țărilor să consolideze măsurile SSM prin cooperare cu instituțiile publice, 
întreprinderile private, angajatorii, lucrătorii și reprezentanții acestora în ceea ce privește 
furnizarea de orientări practice adaptate; suport pentru managementul riscului; introducerea unor 
măsuri adecvate de control și de pregătire pentru situații de urgență; măsuri de prevenire a noilor 
focare sau a altor riscuri profesionale; și respectarea măsurilor de sănătate și a altor reguli și 
reglementări bazate pe COVID-19.

Recunoaște rolul pe care dialogul social, atât bipartit, cât și tripartit, l-a jucat în răspunsul imediat 
la pandemia de COVID-19 în multe țări și sectoare și importanța acestuia pentru a sprijini 
obținerea rezultatelor pe care apelul le stabilește.
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