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1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 28.06.2021; responsabil Nicolas Schmit, 

membru al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă și drepturi sociale  

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Cadrul strategic al UE 

privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 - Securitatea și sănătatea 

în muncă într-o lume a muncii în schimbare 

3. Date de identificare: COM(2021)323 final 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

Parlamentul European, comisia sesizată pentru raport este Comisia pentru muncă și afaceri 

sociale (EMPL). Comisia sesizată pentru aviz este Comisia pentru drepturile femeilor și 

egalitatea de gen (FEMM). A se vedea și fișa Oeil. 

Consiliul Economic și Social European va adopta avizul în ședința plenară între 20 și 21 

octombrie 2021 ( a se vedea nota de informare). 

6. Alte informații: Comunicarea este însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei 

[SWD(2021)148] și de documentul de lucru privind Consultarea părților interesate - raport 

de sinteză [SWD(2021)149]. 

 

1. Context 

 

Contextul pandemic a demonstrat că sectorul economiei europene poate fi afectat cu 

ușurință. Astfel, Comisia Europeană a propus în comunicarea „O Europă socială puternică 

pentru tranziții juste” actualizarea cadrului strategic al UE privind sănătatea și securitatea în 

muncă, cu scopul combaterii noilor riscuri pentru sănătatea fizică și mentală a lucrătorilor. 

Cadrul legislativ inițial al UE privind sănătatea și securitatea în muncă a constat în 

Directiva Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru 

promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă, care stă la baza 

principiilor comune și a standardelor minime din acest sector în întreaga UE. Prima strategie a 

vizat perioada cuprinsă între 2002 și 2006 și a urmărit adaptarea la evoluțiile din acest sector, 

iar strategia pentru 2007 – 2012 a vizat îmbunătățirea calității și productivității la locul de 

muncă. Între 2014 și 2020, cadrul legislativ a urmărit prevenirea bolilor profesionale, abordarea 

schimbărilor demografice și punerea în aplicare a legislației. În 2017, a fost prezentată 

comunicarea ,,Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți - Modernizarea 

legislației și a politicii Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă”, care a 

propus acțiuni-cheie în domenii prioritare specifice sănătății și securității în muncă.  

Între 7 decembrie 2020 și 1 martie 2021 a avut loc o consultare publică, ale cărei 

rezultate pot fi consultate aici. 

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_323_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0323&l=en
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-03275-00-00-NINS-TRA-RO.docx/content
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20148_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20149_RO_rapport_de_synthese_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0014&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0014&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:31989L0391
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0118&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0062&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151&langId=ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_12_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-Sanatatea-si-siguranta-la-locul-de-munca-cadrul-strategic-al-UE-2021-2027-_ro
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-Health-&-Safety-at-Work-EU-Strategic-Framework-2021-2027-/feedback_en?p_id=11873615
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Cu ocazia Summitului social de la Porto, din 7 mai 2021, s-a reînnoit Angajamentul 

social de la Porto față de construirea unei Europe sociale puternice, mai ales prin sprijinirea 

concurenței loiale și sustenabile pe piața internă, inclusiv prin crearea de locuri și medii de 

lucru sănătoase. 

 

2. Prezentarea comunicării 

2.1. Obiectivul general 

 

Comunicarea propune acțiunile-cheie pentru îmbunătățirea sănătății și securității 

lucrătorilor în următorii ani, în conformitate cu Agenda verde digitală, Strategia industrială 

pentru Europa, Planul european de combatere a cancerului sau cu instrumentul 

NextGenerationEU. 

 

2.2. Obiectivele specifice  

Comunicarea urmărește realizarea a trei obiective transversale, respectiv gestionarea 

schimbărilor generate de tranziția ecologică, digitală și demografică, precum și a schimbărilor 

din mediul de lucru tradițional, îmbunătățirea prevenirii accidentelor și a bolilor și creșterea 

gradului de pregătire pentru eventuale crize viitoare. 

2.3. Principalele măsuri propuse  

Acțiunile incluse în cadrul strategic vor fi puse în aplicare prin:  

 un dialog social puternic; 

 un proces consolidat de elaborare a politicilor pe baza datelor concrete; 

 o mai bună aplicare și monitorizare a legislației UE existente; 

 campanii de sensibilizare; 

 mobilizarea de fonduri pentru a investi în securitatea și sănătatea în muncă, 

inclusiv din fonduri ale UE.  

 

3.  Poziții și și studii ale instituțiilor UE și ale statelor membre  

3. 1. Instituții ale UE 

3.1.1. Consiliul Uniunii Europene 

Consiliul UE a adoptat:  

 concluziile din 13 iunie 2019 referitoare la „Lumea profesională în schimbare: 

reflecții cu privire la noi forme de muncă și la implicațiile pentru securitatea și sănătatea 

lucrătorilor”; 

 concluziile din 10 decembrie 2019 „Un nou cadru strategic al UE privind sănătatea 

și securitatea la locul de muncă: îmbunătățirea implementării securității și sănătății la locul de 

muncă în UE”; 

 concluziile din 8 iunie 2020 privind „Îmbunătățirea bunăstării la locul de muncă”. 

3.1.2. Parlamentul European 

În Rezoluţia din 25 noiembrie 2015 referitoare la Cadrul strategic al UE privind 

sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020, Parlamentul European a subliniat că este 

vital să se asigure un mediu de lucru sigur și sănătos la nivel fizic și psihic pe parcursul vieții 

profesionale a persoanelor în vederea realizării obiectivului privind îmbătrânirea activă și în 

condiții bune de sănătate pentru toți lucrătorii. În același sens, Parlamentul European a adoptat 

rezoluția din 19 ianuarie 2017 privind un pilon al drepturilor sociale și rezoluția din 17 

decembrie 2020 privind o Europă socială puternică pentru tranziții juste. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_2301
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=RO
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://europa.eu/next-generation-eu/index_en
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14630-2019-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44350/st08688-en20.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0411_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0010&from=GA
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0371_RO.html
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3.1.3. Agenția europeană pentru sănătate și securitate în muncă (EU-OSHA) 

La 5 iulie 2021, EU-OSHA a organizat un simpozion online pentru a discuta noul cadru 

strategic al UE pentru sănătate și siguranță la locul de muncă 2021-2027. 

 

3.2. Documente și studii ale instituțiilor UE 

 EU-OSHA (2020): raportul „Living, working and COVID-19”; 

 

4. Legislația din România  

 Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 646 din 26 iulie 2006. 

 Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 283 din 21 iunie 1999. 

 Hotărârea de Guvern nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Inspecției Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 594 din 25 

iulie 2017. 

 

4.2. Hotărâri adoptate ale Camerei Deputaţilor  

 

 Hotărârea de adoptare a Opiniei nr. 32 din 01.04.2015 privind Propunerea de 

Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în 

ceea ce privește o majorare a sumei prefinanţării iniţiale acordate programelor operaţionale 

sprijinite de Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor1; 

 Hotărârea de adoptare a Opiniei nr. 109 din 14.12.2015 privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Lucrând împreună pentru locuri de muncă și 

creștere economică: Rolul băncilor naţionale de promovare (BNP) în sprijinirea Planului de 

investiţii pentru Europa2; 

 Hotărârea de adoptare a Opiniei nr. 115 din 14.12.2015 privind Propunerea de 

Recomandare  Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piaţa forţei de 

muncă3; 

 Hotărârea de adoptare a Opiniei nr. 78 din 20.09.2016 privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru 

susţinerea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investiţiilor4; 

 Hotărârea de adoptare a Opiniei nr. 84 din 27.09.2016 privind Propunerea de 

Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condiţiile de intrare și de ședere a 

resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate5; 

                                                 
1 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE. 
2 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE. 
3 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE. 
4 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE. 
5 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE. 

https://eu-osh-framework-2021.osha.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2l020/living-working-and-covid-19#tab-01
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1883103477/HCD_32_com_46.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_46_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_46_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F639947433/HCD%20COM(2015)361.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_361_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1856381126/HCD%20COM(2015)462.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_462_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2015/COM_2015_462_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1811830767/Hotarare%20COM(2016)%20361.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_361_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1319236495/HCD_84_COM(2016)_378.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_378_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_378_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1819138149/Raspuns_CE_com_46.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2015/fi_1736.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1663384451/Raspuns_CE_COM(2015)_361.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2015/fi_1822.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F26285095/Raspuns_CE_COM(2015)_462.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2015/fi_1877.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F998776864/Raspuns_CE_COM(2016)_361.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_2099.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F223156024/Raspuns_CE_COM(2016)_378.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_2104.pdf
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 Hotărârea de adoptare a Opiniei nr. 117 din  25.10.2016 privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul 

Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții 

Consolidarea investiţiilor europene pentru locuri de muncă și creștere economică: către a doua 

etapă a Fondului european pentru investiţii strategice și un nou plan european de investiţii 

externe6; 

 Hotărârea de adoptare a Opiniei nr. 24 din 09.05.2018 privind Propunerea de 

Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transparenţa și previzibilitatea 

condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană7;  

 Hotărârea Camerei Deputaţilor de adoptare a Opiniei nr. 72 din 07.11.2018 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu 

Comunicare privind o nouă Alianţă Africa-Europa pentru investiţii şi locuri de muncă 

sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiţii şi locuri de muncă la un nivel superior8. 

 

5. Surse utile 

- Rapoarte sumare de țară: evaluarea implementării practice a directivelor UE SSM 

în statele membre UE 

- Rapoarte ale statelor membre: Evaluarea implementării practice a Directivelor UE 

SSM în statele membre UE 

- Pilonul european al drepturilor sociale 

- Sănătate și siguranță la locul de muncă: noul cadru strategic al UE 2014-2020 - 

întrebări frecvente 

- Dialogul social 

- Document ROADMAP 

- Fișă de informare: Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în 

schimbare 

- Legislative Train – an economythatworks for people 

- Starea Uniunii 2020, Comisia Europeană 

- Eurostat - Sănătate și siguranță la locul de muncă 

- Eurostat - Accidente de muncă și probleme de sănătate legate de muncă 

- EU-OSHA - Statistici OSHwiki / OSH 

- EU-OSHA - Sondaj european al întreprinderilor privind riscurile noi și emergente 

(ESENER) 

- EU-OSHA - Economia securității și sănătății în muncă 

- EU-OSHA - Sondaje de opinie europene privind securitatea și sănătatea la locul de 

muncă 

- Eurofound - Sondaje europene privind condițiile de muncă (EWCS) 

- Barometru SSM: instrument interactiv pentru a descoperi starea SSM în Europa 

 

Întocmit: Alina I. Novac 

24 august 2021 

Actualizat: Ioana Cristina Vida şi Andreea Ioniţă 

7 septembrie 2021 

                                                 
6 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE. 
7 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE.  
8 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE. 

http://www.cdep.ro/eu/docs/F1319051285/HCD%20COM%20581.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_581_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-627571872/HCD_COM(2017)_797.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_797_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_797_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1290055255/HCD%20COM(2018)643.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_643_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=COWISumRep&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=13&search.y=21
https://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=COWISumRep&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=13&search.y=21
https://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=COWIDirrep&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=10&search.y=11
https://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=COWIDirrep&mode=advancedSubmit&langId=en&search.x=10&search.y=11
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-400_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-400_en.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=pi_com%3AAres%282020%296089500
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24137&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24137&langId=en
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-new-osh-strategy/06-2021
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en#initiatives-proposed-in-the-letter-of-intent-to-president-sassoli-and-chancellor-merkel
https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/data
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Accidents_at_work
https://oshwiki.eu/wiki/Category:Statistics
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/en/economics-occupational-safety-and-health-value-osh-society
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs
https://osha.europa.eu/en/highlights/osh-barometer-interactive-tool-discover-status-osh-europe
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1169003335/Raspuns_CE_COM(2016)_581.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2016/fi_2120.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-985390009/Raspuns_CE_COM(2017)_797.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2019/fi_2757.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F998233645/Raspuns_CE_COM(2018)_643.pdf
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/fi_2551.pdf

