
 1 

                 
 

În  luna  ianuarie  2016,  Agenția  Europeană  pentru  Securitate  și  Sănătate  în 

Muncă  (EU  OSHA)  a  finalizat  demersul  de  reconfigurare  a  site-ului  său  web, 

demers inițiat cu aproape doi ani în urmă, cu sprijinul unor companii partenere 

de  profil.  Acest  demers  a  avut ca  scop  creșterea  nivelului  de  calitate  a site-ului 

Agenției  prin  diversificarea  informațiilor,  o  mai  bună  organizare  a  acestora  în 

vederea  facilitării  accesului  utilizatorilor  la  informații  punctuale  – „user 

friendly” și, nu în ultimul rând, un plus din punct de vedere estetic. 

Această  reconfigurare  a  implicat,  de  asemenea,  și  reconsiderarea  aspectelor 

tehnice  și  de  design  privind  site-urile  web  ale  Punctelor  Focale  Naționale  din 

rețeaua EU OSHA. Astfel, începând cu luna ianuarie 2016, acestea nu mai sunt 

găzduite  individual  de către  server-ul  EU  OSHA  ci  au  fost  înglobate  în  site-ul 

web al Agenției. 

Toate  adresele  de  accesare  a  Punctelor  Focale  Naționale  vor  fi,  de  aici  înainte, 

adresele  de  site  web  ale  instituțiilor  gazdă,  respectiv,  în  cazul  Punctului  Focal 

pentru  România,  adresa  de  site  web  a  Institului  Național de  Cercetare  – 
Dezvoltare  pentru  Protecția  Muncii  „Alexandru  Darabont” – INCDPM, 

București.  Mai  precis,  modalitățile  de  accesare  a  informațiilor  privind  Punctul 

Focal pentru România precum și a site-ului web al Campaniei EU OSHA 2016- 

2017 pot fi găsite pe prima pagină a site-ului INCDPM - www.inpm.ro . Deoarece 

EU  OSHA  ne-a  informat  asupra  acestor  schimbări,  Punctul  Focal  –România 

a salvat toate informațiile de pe vechiul său site web - www.protectiamuncii.ro 
și vor fi disponibile pe site-ul INCDPM - www.inpm.ro . 

Considerăm că vechiul site web  al  Punctului Focal conține  informații  valoroase 

care  reflectă  activitatea  sa  de  succes  încă  de  la  înființare  și  care  sunt  specifice 

acestui Punct Focal. 

De  asemenea,  Punctele  Focale  Naționale  au  posibilitatea  de  a  contribui  la 

conținutul  informațional  de  pe  site-ul  web  al  Agenție  în  ceea  ce le  privește  - 

actualizarea datelor, informații privind evenimentele realizate la nivel național, 

în cadrul campaniilor naționale etc., realizându-se astfel o mai mare vizibilitate 

a  activității  desfășurate  de  către  acestea  la  nivelul  Agenției,  al  celorlalte  Puncte 

Focale Naționale, la nivel european în general.  

Vă  mulțumim  în  avans  pentru  înțelegere privind  schimbările  relative  la  site-ul 

web al Punctului Focal EU OSHA – România în noua sa formulă și vă așteptăm 

cu interes să vizitați noul site!
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