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Proiectul: „Dezvoltarea conţinutului informativ şi a sistemului de promovare on-line a informaţiilor 
din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” 
 
1. Date generale  
 

La stabilirea etapelor necesare în vederea atingerii obiectivelor proiectului „Dezvoltarea 
conţinutului informativ şi a sistemului de promovare on-line a informaţiilor din domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă”, un aspect esențial a constat în natura website-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ului Punctului Focal al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă. Mai exact, ca website 
al Punctului Focal, acest site este dedicat diseminării de informații din domeniul SSM pe plan național, 
în scopul promovării culturii de prevenire în toate sectoarele de activitate, cu precădere în acele sectoare 
economice cu risc ridicat la locul de muncă și, de asemenea, la nivelul IMM-urilor. În consecință, 
informațiile de pe website trebuie să faciliteze cunoașterea și implementarea Strategiei europene în 
domeniul SSM și să se adreseze tuturor partenerilor sociali implicați dar și altor entități ce pot avea o 
contribuție importantă în acest sens, din varii domenii (unități medicale, organizații de cercetare, 
instituții de învățământ, organizații ale societății civile – ONG-uri etc.).  
 

În conformitate cu obiectivele stabilite în Strategia EU OSHA pentru 2009-2013, Agenţia 
Europeană trebuie să se constituie „într-un centru european de excelenţă în domeniul informaţiei 
privind SSM, promovării unei culturi a prevenirii care să susţină obiectivul unor locuri de muncă mai 
sigure  în Europa, unei forţe de muncă mai sănătoase şi mai productive” (Strategia EU-OSHA 2009-
2013). Astfel, Agenția Europeană și, respectiv, Punctul Focal al Agenției pentru România, trebuie să 
aibă în vedere următoarele: 
 
• Susţinerea activităţii de prevenire prin furnizarea de informaţii utile de bune practici pe teme şi 

sectoare de activitate prioritare, 
• Să contribuie la identificarea riscurilor noi si emergente precum şi a direcţiilor prioritare de cercetare 

prin realizarea de studii previzionale la scară largă, 
• Să sprijine includerea problematicii SSM în programele de cercetare la nivel naţional precum şi în 

curricula instituţiilor de învăţământ din România, la toate nivelurile, 
• Conştientizarea actorilor din domeniu, prin grupurile ţintă, asupra importanţei parteneriatului în 

activitatea de prevenire,  
• Să promoveze şi să dezvolte un parteneriat activ cu cei mai importanţi actori de pe piaţa muncii din 

România (instituţii guvernamentale, organizaţii sindicale şi patronale, companii publice şi private, 
entităţi de cercetare & dezvoltare) în vederea unei abordări pluridisciplinare a domeniului, 

• Să contribuie la fundamentarea de programe si politici în domeniul SSM la nivel naţional, regional, 
sectorial etc., 

• Să susțină desfăşurarea campaniilor Agenţiei Europene în domeniul SSM şi promovarea 
evenimentelor organizate în cadrul acestor campanii la nivel național, 

• Să promoveze dialogul social la nivel național între partenerii sociali (organizații guvernamentale, 
patronate, sindicate) în scopul realizării unui parteneriat efectiv și eficient în promovarea și 
implementarea strategiilor și programelor destinate unor locuri de muncă mai sigure și a unei forțe 
de muncă mai sănătoase și mai productive,   

• Să promoveze o abordare multidisciplinară a domeniului antrenând astfel o gamă cât mai largă de 
entități din domeniul medical, academic, societății civile (ONG-uri), de cercetare, din varii domenii. 

 
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului proiectului:  
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Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, proiectul „Dezvoltarea conţinutului informativ şi a sistemului 
de promovare on-line a informaţiilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, și-a propus 
următoarele rezultate: 
 
• Să dezvolte conținutul informativ al website-ului prin culegerea și diseminarea de date astfel încât să 

acopere o gamă cât mai extinsă de categorii de riscuri la locul de muncă, sectoare de activitate și 
categorii profesionale (ex. grupuri vulnerabile), 

• Să disemineze și să promoveze strategiile și programele europene și naționale în domeniul SSM,  
• Să actualizeze informaţiile de pe portalul on-line http://protectiamuncii.ro, inclusiv în ceea ce 

privește acţiunile Punctului Focal – România al Agenţiei Europene  pentru  Securitate și  Sănătate în 
Muncă, 

• Să introducă, respectiv să extindă link-uri către diversele categorii de materiale SSM de pe website-
ul EU-OSHA (Fact sheets, exemple de bune practici, materialele de promovare a campaniei EU-
OSHA 2012-2013 „Împreună pentru prevenirea riscurilor”), 

• Să elimine link-urile neoperaționale existente pe website, în funcție de caracteristicile tehnice ale 
serverului gazdă de la Bilbao ce găzduiește și website-ul Punctului Focal al Agenției pentru România 
și să faciliteze accesul la informațiile de pe site pentru utilizatorul final (expert SSM, cercetător, 
responsabili SSM din companii, reprezentanți ai sindicatelor și organizațiilor patronale interesate în 
domeniu, factori de decizie din managementul organizațiilor publice și private etc.),  

• Să realizeze un software (interfață) pentru portalul destinat IMM-urilor 
(http://imm.protectiamuncii.ro) astfel încât utilizatorul interesat în această categorie de informații să 
poată accesa direct portalul respectiv.  

• Să disemineze și să prelucreze date corecte, actualizate care să redea cu claritate informațiile 
respective și să fie accesibile din punct de vedere al conținutului unei categorii cât mai extinse de 
utilizatori cu un nivel mediu de expertiză în domeniu. Pentru specialiștii/experții interesați în 
informații la nivel academic etc., aceștia vor fi direcționați către acest tip de informație prin link-
urile destinate acestui scop. 

 
Particularitățile prezentate mai sus au determinat în mod esențial etapele de realizare a proiectului și 
obiectivele concrete ce trebuiau atinse în final astfel încât să putem afirma că acest proiect și-a îndeplinit 
scopul propus.   
 
3. Rezumatul proiectului:   
Preambul 
La realizarea proiectului s-a avut în vedere o serie de aspecte ce au definit liniile principale în atingerea 
obiectivelor proiectului și anume:  
1) volumul semnificativ de informații de actualizat sau adăugat, după caz, la informațiile existente pe 
website-ul Punctului Focal – România ceea ce a implicat o riguroasă analiză a datelor existente și 
elaborarea unei proceduri de selecție a materialelor de adăugat;  
2) alinierea tematicilor din varianta în limba română a site-ului cu structura paginii web a EU-OSHA, cu 
evidențierea temelor de maxim interes pentru Agenția Europeană și, implicit, pentru utilizatorii din 
România, conform Strategiei Naționale in domeniul SSM;  
3) actualizarea informațiilor existente având în vedere caracteristicile tehnice ale serverului gazdă al EU 
OSHA, respectiv platformei de tip Plone care gazduiesc website-ul tuturor Punctelor Focale din rețeaua 
Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă de la Bilbao și, implicit,  website-ul Punctului 
Focal pentru România;  
4) facilitarea accesului la menu-ul website-ul EU-OSHA prin link-uri cât mai directe si ușor de accesat;  

http://protectiamuncii.ro/
http://imm.protectiamuncii.ro/
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5) colectarea de articole de specialitate de la experții în domeniul SSM din  INCDPM în conformitate cu 
tematicile de pe site;  
6) alinierea cu website-ul EU-OSHA în ceea ce privește structura acestuia concomitent cu furnizarea de 
materiale documentare care să corespundă cerințelor/necesităților utilizatorilor din România, în special 
IMM-urile.  
O preocupare permanentă a vizat asigurarea accesibilității informațiilor astfel încât și utilizatorii mai 
puțin avizați sau familiarizați cu noțiunile din domeniul SSM să poată beneficia de informațiile existente 
pe site și să le poata accesa cu ușurință, fără a fi necesare cunoștiințe avansate de IT, acesta fiind și unul 
dintre principiile promovate de Agentia Europeană în ceea ce privește colectarea și diseminarea acestor 
informații.  
  
Activități desfășurate în vederea realizării proiectului 
În scopul obținerii rezultatelor estimate pentru atingerea obiectivului proiectului, activitățile  desfășurate 
în cadrul proiectului s-au focalizat pe mai multe etape și anume:   
 
Etapa I - Analiza website-ului Punctului Focal – România în vederea restructurării acestuia și  
identificării posibilităților de dezvoltare a conținutului informativ conform cerințelor din proiect.  
 
Obiectivele etapei de mai sus au fost realizate dupa cum urmează:  

 
• Au avut loc analize și discuții cu webmaster-ul desemnat pentru reconfigurarea website-ului și 

actualizarea datelor, respectiv introducerea conținutului informativ prevăzut în proiect. S-a realizat o 
analiză comparativă cu website-urile Punctelor Focale din alte State Membre UE, din punct de 
vedere al conținutului informațional și al formei generale de prezentare (structura, grafica, logo-uri, 
conținut cantitativ si calitativ). De asemenea, s-au avut permanent in vedere cerințele Agenției 
Europene în ceea ce privește colectarea și gestionarea informațiilor de către Punctele Focale din 
rețea, respectiv asigurarea fluxului informațional în ambele sensuri, între cele două categorii 
principale de informații (cele din plan național și, respectiv, european).  

 
• S-au stabilit criteriile de actualizare/reconfigurare a website-ului și au fost evaluate posibilitățile de 

adaptare a acestuia în funcție de  materialele ce vor completa conținutul informativ dar și de 
posibilitățile tehnice ale platformei gazdă.  Având în vedere numărul mare de pagini al website-ului 
existent al Punctului Focal / România (cca. 44 700 pagini web) și caracteristicile tehnice ale 
serverului, respectiv platformei de tip Plone ale EU OSHA ce gazduiesc acest website, s-a stabilit 
accesarea unui numar cât mai mare de niveluri (min. nivelurile 1, 2 si 3) pentru cât mai multe poziții 
din menu, astfel încât utilizatorul final să acceseze informațiile în forma actualizată. 
Trebuie precizat că aceste caracterstici tehnice ale serverului gazdă nu permit ștergerea completă a 
tuturor link-urilor și, respectiv, a datelor caduce la un moment dat. Preocuparea noastră în cadrul 
proiectului a fost de asigura min. nivelurile 1, 2 si 3 la zi, restul informațiilor rămânând parțial 
arhivate. Aceasta nu constituie un impediment deoarece avem oricând acces la datele pre-existente în 
vederea unor activitați de documentare, de reconstituire a unor activități sau documente necesare la 
un moment dat etc.  
De altfel, acesta este și modul de funcționare a website-ului Agenției Europene găzduit de același 
server precum și al tuturor celorlalte website-uri ale Punctelor Focale ale EU OSHA (27 de site-uri 
ale Statelor Membre, site-urile Ţarilor Candidate, ale țărilor din EFTA etc.). 
Astfel,  se asigură o unitate de prezentare și gestionare a datelor pentru care EU OSHA a avut în 
vedere această configurație și mod de operare.   
 

Etapa a II-a – Identificarea posibilităților de dezvoltare a conținutului informativ al website-ului 
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Punctului Focal conform cerințelor din proiect, prin colectarea de materiale elaborate de experții 
INCDPM și, concomitent, identificarea, adăugarea, traducerea, după caz, a materialelor de pe site-ul EU 
OSHA pentru a acoperi o gamă cât mai largă de riscuri, sectoare de activitate, categorii socio-
profesionale, exemple de bune practici, în lumina specificațiilor din proiect. În acest scop, s-au 
desfășurat următoarele activităţi: 
 
• Au fost contactați toți colaboratorii din INCDPM, la nivel de departamente, laboratoare și 

compartimente din institut si consultați privind realizarea și îmbogățirea conținutului informativ al 
website-ului Punctului Focal. Mai exact, am solicitat ca aceștia să identifice materialele existente și 
să elaboreze și alte materiale noi, după caz, care să raspundă obiectivelor proiectului.  
În principiu, au fost solicitate materiale privind categoriile majore de risc profesional și îmbolnăviri 
profesionale, principiile generale de prevenire, exemple de bune practici, articole de specialitate în 
domeniul SSM.  

 
• S-a subliniat necesitatea ca materialele respective să aibă în vedere categoriile principale de 

utilizatori ai website-ului şi să răspundă interesului diversificat al acestora (responsabili SSM din 
întreprinderi, manageri, IMM-uri, membri de sindicat cu responsabilități în domeniul SSM în 
întreprindere, factori decizionali în stabilirea politicilor și strategiilor de prevenire SSM la nivel 
organizațional dar și național, organizații patronale, experți SSM etc.). 

 
• Au fost precizate, de asemenea, cerințele de calitate pe care trebuie să le îndeplineasca aceste 

materiale, atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei de prezentare, în vederea postării 
pe website-ul Punctului Focal. Materialele au fost acceptate într-o prima etapă, fiind ulterior 
prelucrate/corectate de Punctul Focal, după caz, înainte de a fi supuse procedurii de selecție 
elaborate în acest scop și care este detaliata mai jos (a se vedea Etapa a III-a).     

 
• Acolo unde tematica de pe website nu a putut fi acoperită prin contribuția experților INCDPM dar și 

în cazul unor materiale de interes deosebit pentru utilizatorii site-ului, s-au realizat traduceri de 
materiale de pe website-ul Agenției Europene pentru a completa conținutul adecvat pentru tematicile 
existente (ex.: persoane cu dizabilități, noutăți și evenimente internaționale etc.).  
În ceea ce priveste criteriile de calitate şi procedura de selecţie a materialelor din cea de-a doua 
categorie, și aceste aspecte sunt detaliate la paragraful „Etapa a III-a” prezentat mai jos.  

 
Etapa a III-a – Colectarea, selecția și prelucrarea materialelor de interes în vederea introducerii pe 
website-ul Punctului Focal, inclusiv identificarea de noi surse de informare și documentare.  
 
A. Procedura de selecție a materialelor introduse pe website-ul Punctului Focal  
 
A.1.  Procedura de selecție internă (INCDPM) a materialelor primite de la experții INCDPM  
 
Această procedură de selecție internă (INCDPM) a materialelor primite de la experții din institut s-a 
desfășurat conform etapelor și criteriilor expuse mai jos: 
 
• Materialele trebuie să corespundă cerințelor tematice ale website-ului, așa cum au fost prevăzute în 

planul de lucru - anexa la proiect (categorii de riscuri profesionale, sectoare de activitate, categorii 
socio-profesionale etc.), 

• Materialele trebuie să corespundă unor cerințe calitative comparabile cu cele de pe website-ul EU 
OSHA, 
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• Să prezinte elemente de bune practici, cu exemple concrete si grad ridicat de transferabilitate,  
• Să nu fi facut obiectul altor proiecte, 
• Să fie redactate la un nivel științific corespunzator unei entitati de cercetare, 
• Să fie redactate într-un limbaj accesibil tuturor categoriilor de utilizatori, 
• S-a constituit o comisie de selecție și aprobare la nivel de institut care a analizat aceste materiale și a 

selectat materialele propuse pentru postare, 
• Decizia finală a fost luată de această comisie și de către Punctul Focal, în vederea postării finale.   
 
A.2.  Procedura de selecție internă (Punctul Focal) a materialelor preluate de pe website-ul EU OSHA 
 
• Materiale de pe website-ul Agentiei Europene, finalizate și care pot fi preluate si difuzate liber, 
• Materiale de pe website-ul Agentiei Europene care au fost necesare în vederea acoperirii acelor 

domenii (tematici) din menu-ul site-ului Punctului Focal pentru care nu am avut la dispoziție 
materiale elaborate de experții INCDPM ș.a, 

• Materiale de pe website-ul Agentiei Europene cu grad ridicat de noutate/aplicabilitate.  
 
A.3.  Procedura de selecție și postare a materialelor pe website-ul EU OSHA (sinteză) 
 
• De regulă, aceste materiale de pe website-ul EU OSHA sunt rezultatul unor proiecte elaborate de 

experții în domeniul SSM ai Agenției Europene sau în cadrul unor consorții (ex. FIOH) alcătuite din 
cele mai importante entități de cercetare – dezvoltare din UE (Topic Centre - OSH) și/sau al unor 
campanii tematice conduse de EU OSHA, 

• Materialele sunt elaborate în mai multe etape (draft 1, 2, 3), supuse unei peer review, aprobate de 
auditorii de la Agenția Europeană și, în final, postate pe website-ul acesteia. În faza de elaborare, 
toate aceste drafturi se gasesc pe extranet sau OSHANET și nu pot fi utilizate de catre terți, 

• Această procedură asigură un grad ridicat de calitate a postărilor de pe site-ul EU OSHA, se evită 
duplicarea informațiilor, constituind astfel o sursă viabilă si actualizată de informație în domeniul 
SSM, cu o vastă arie de acoperire tematică și geografică.  

 
B. Materiale introduse pe website-ul Punctului Focal pe categorii de riscuri și îmbolnăviri 
profesionale, sectoare de activitate, categorii socio-profesionale etc.  
 
Astfel, în funcție de cerințele de dezvoltare a conținutului informațional al website-ului Punctului Focal 
formulate explicit de către Autoritatea Contractantă, au fost introduse materiale documentare privind 
toate categoriile de riscuri si îmbolnăviri profesionale, sectoare de activitate, categorii socio-profesionale 
menționate, după cum urmează:  
         
I. Riscurile mecanice 
  
  - Riscuri Mecanice în Construcții I + II + III + IV (Echipamente de muncă - pericole mecanice - riscuri 

mecanice; riscuri mecanice de accidentare la utilizarea echipamentelor de muncă - maşini, instalaţii, 
utilaje specifice; Pericole suplimentare generate de operaţiile de ridicare; Pericole suplimentare 
generate de ridicarea sau deplasarea de persoane; Set fotografii/1 cu exemple negative din punct de 
vedere SSM privind lucrul la înălțime, comentate; Set fotografii/2 cu exemple negative din punct de 
vedere SSM privind organizarea de șantier la clădiri în construcție, comentate; Set fotografii/3 cu 
situaţii de lucru periculoase determinate de comportamentul lucrătorilor – riscuri mecanice generate 
de  pericolul de cădere şi pericolul de strivire în articulaţiile braţului.  
(http://imm.protectiamuncii.ro/construction.htm).  

http://imm.protectiamuncii.ro/construction.htm
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II. Evaluarea riscurilor   
 
- Instrucțiuni proprii SSM pentru lucrul cu echipamente de calcul  
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml 
 
III. Mijloace Individuale de Protecție I + II 
http://www.protectiamuncii.ro/ro/topics/prevent.shtml 
 
IV. Riscuri fizice și chimice   
- Radioprotecția în mediul de muncă 
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml 
- Câmpul electromagnetic - Efecte asupra sănătății 
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml 
- Impactul ozonului troposferic asupra sănătății lucrătorilor din mediul exterior 
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml  
- Microclimatul posturilor de lucru 
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml  
- Iluminatul la posturile de lucru 
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtm  
- Factor de risc – radiații neionizante  
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml 
- Riscuri de accidentare în lucrul cu gaze naturale 
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml 
- Model for control of indoor air quality (Model de control al calității aerului din interior) 
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml ș.a.  
 
V. Zgomot și vibrații 
- Vibrațiile - Factor de risc SSM (http://www.protectiamuncii.ro/ro/topics/noise.shtml) 
- Zgomotul - Factor de risc SSM (http://www.protectiamuncii.ro/ro/topics/noise.shtml) 
 
• S-au adus completări pe categorii de riscuri de pe site-ul EU-OSHA pentru: 

o Afecțiuni musculo-scheletice: https://osha.europa.eu/ro/topics/msds 
o Transporturi:  https://osha.europa.eu/ro/sector/rail_air_water_transport  

https://osha.europa.eu/ro/sector/road_transport 
o Sănătate: https://osha.europa.eu/ro/sector/healthcare 
o Riscuri psihosociale: https://osha.europa.eu/ro/topics/stress 
o Tineri: https://osha.europa.eu/ro/priority_groups/young_people 
o Femeile: https://osha.europa.eu/ro/priority_groups/gender 
o Persoane cu dizabilități: https://osha.europa.eu/en/priority_groups/disability   
o Lucrători migranți: https://osha.europa.eu/ro/priority_groups/migrant_workers 

 
Etapa a IV-a – Introducerea / extinderea  de link-uri către diversele categorii de materiale SSM de pe 
website-ul EU-OSHA (Fact sheets, bune practici, materialele de promovare a campaniei EU-OSHA 
2012-2013 „Împreuna pentru prevenirea riscurilor”). În acest sens, au fost create peste 40 de link-uri 
către website-ul Agenţiei Europene şi, respectiv, diferitele categorii de materiale şi publicaţii disponibile 
pe acest site. Concomitent, s-a verificat un număr de 149202 de link-uri, dintre care aproximativ 11236 
au fost identificate ca fiind nefuncţionale şi parţial remediate, în funcție de permisivitatea determinată de 
caracteristicile tehnice ale serverului gazdă al Agenției Europene de la Bilbao.  
  

http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/ro/topics/prevent.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/fop/romania/ro/good_practice/evaluarea_riscurilor.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/ro/topics/noise.shtml
http://www.protectiamuncii.ro/ro/topics/noise.shtml
https://osha.europa.eu/ro/topics/msds
https://osha.europa.eu/ro/sector/rail_air_water_transport
https://osha.europa.eu/ro/sector/road_transport
https://osha.europa.eu/ro/sector/healthcare
https://osha.europa.eu/ro/topics/stress
https://osha.europa.eu/ro/priority_groups/young_people
https://osha.europa.eu/ro/priority_groups/gender
https://osha.europa.eu/en/priority_groups/disability
https://osha.europa.eu/ro/priority_groups/migrant_workers
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Etapa a V-a – A fost creat un software pentru a se facilita accesarea portalului pentru IMM-uri, atât 
pentru Punctul Focal, în vederea completării și actualizării informațiilor, cât și pentru utilizatorii externi 
interesați de informații specifice domeniului. Accesarea cât mai directa evită consumul inutil de timp la 
căutare si direcționează utilizatorul, în mod eficient, către informația de care este interesat.  

În acest scop, s-au luat în considerare caracteristicile tehnice ale site-ului imm.protectiamuncii.ro 
care este un site simplu, fără interfaţă de administrare, găzduit pe serverul Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont". 

Astfel, s-a avut în vedere dezvoltarea unei interfeţe de administrare bazate pe platforma open 
source Wordpress (http://wordpress.org). Aceasta este o interfaţă simplă şi uşor de utilizat, folosită în 
prezent pe scară largă de zeci de milioane de utilizatori din întreaga lume și prezintă avantaje majore ca, 
de exemplu, simplitatea și numeroasele plugin-uri create de către comunitate. 

Dezvoltarea unei astfel de interfeţe de administrare a implicat o abordare multiplă, de la design la 
adaptarea conţinutului la noua platformă şi, nu în ultimul rând, securizarea accesului la această interfaţă. 
Prin trecerea de la un site static la unul cu interfaţă de administrare se schimbă locaţia paginilor din 
fişiere fizice aflate pe web server într-o bază de date. Astfel şi link-urile la aceste pagini s-au modificat, 
informaţia fiind disponibilă la alte adrese, iar trimiterile din alte site-uri la vechiul site nemaifiind 
funcţionale. Din aceste considerente, s-a procedat și la actualizarea și/sau ștergerea acelostor link-uri 
nefuncționale, după caz.  

 
Etapa a VI-a – Ultima etapă a acestui proiect a constat în crearea paginii de promovare a rezultatelor 
lucrărilor de cercetare realizate în cadrul Planului Sectorial de Cercetare – Dezvoltare al Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru perioada 2009 – 2012, Programul ”Securitate şi Sănătate în 
Muncă” (http://www.inpm.ro/ro/oferta-noastra/publicatii/ghiduri.html). 

 
În același timp, s-a creat și un link pe website-ului Punctului Focal al EU OSHA – România, la 

secțiunea ”Cercetare”, respectiv ”Proiecte de cercetare în domeniul SSM”. Acesta permite 
vizitatorilor/utilizatorilor website-ului Punctului Focal să acceseze pagina de promovare a rezultatelor 
lucrărilor de cercetare realizate în cadrul Planului Sectorial de Cercetare – Dezvoltare al Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în perioada 2009 – 2012, respectiv al Programului ”Securitate şi 
Sănătate în Muncă” mai sus menționat, în mod direct, fară a fi necesară accesarea intermediară a 
website-ului INCDPM în acest scop.  

Aceasta va contribui semnificativ la creșterea numărului de vizualizări a rezultatelor Planului 
Sectorial al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în domeniul securității și sănătății în 
muncă și, deci, la o valorificare superioară calitativ și cantitativ a rezultatelor proiectelor de cercetare 
realizate în cadrul acestui plan sectorial de către INCDPM, pentru practicienii din domeniu și nu numai. 

   
5. Concluzii  

Proiectul răspunde în totalitate unei necesități stringente a website-ului Punctului Focal pentru 
România al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) privind actualizarea 
datelor și dezvoltarea conținutului informațional, în funcție de prioritățile tematice ce decurg din 
strategia europeană, respectiv națională, în domeniul SSM dar și de prioritățile impuse de o piața a 
muncii supusă permanent schimbării.   

Rezultatul proiectului va constitui, în același timp, un instrument practic și eficient de informare 
pentru toți utilizatorii săi, începând cu lucrătorii, managerii, responsabilii SSM din întreprinderi, factorii 
de decizie din domeniul SSM etc. care vor fi beneficiarii unor informatii de calitate, colectate atât pe 
plan național dar și la nivel european. Concomitent, informațiile din domeniul SSM din Romania vor fi 
diseminate către alți parteneri din rețeaua Punctelor Focale ale EU OSHA, interesați de o serie de date 
pentru proiecte, statistici, anchete socio-profesionale.  

http://wordpress.org/
http://www.inpm.ro/ro/oferta-noastra/publicatii/ghiduri.html
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Proiectul aduce, de asemenea, un aport concret, semnificativ, pentru crearea de locuri de muncă 
sigure precum și a unei forțe de muncă sănătoase, dezvoltarea unui comportament preventiv al actorilor 
din domeniul SSM precum și a unei veritabile culturi a prevenirii în întreprinderile din România, 
inclusiv în IMM-uri. Evident, se va impune actualizarea permanentă a conținutului informativ al 
website-ului astfel încât să reflecte schimbările din domeniu la nivel național și european și să poată 
satisface cerințele de informare și documentare ale utilizatorilor săi. 

Proiectul a constuit și un exemplu concret de colaborare între practicieni din domenii variate de 
activitate (experți SSM la nivel guvernamental, experți din domeniul SSM din cercetare, manager de 
proiect, expert din domeniul IT), acesta fiind și unul dintre factorii esențiali de succes al proiectului. De 
asemenea, aceasta va fi și modalitatea de colaborare pentru viitor, în scopul actualizării și dezvoltării 
continue a website-ului Punctului Focal.    
 Nu în ultimul rând, website-ul Punctului Focal al Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate 
în Muncă de la Bilbao, pentru România, reprezintă cel mai eficient instrument de promovare a bunelor 
practici în domeniul prevenirii și al informațiilor conexe din domeniul SSM dar și de informare asupra 
activităţilor desfășurate de Punctul Focal la nivel național, în cadrul campaniilor EU OSHA de informare 
şi promovare a SSM. 
  
 


