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Instrucţiune Proprie Nr. 18 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

STRESUL LA LOCUL DE MUNCĂ 

1. PREVEDERI GENERALE 

    Conţinut 

Art.1. Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 

domeniul invatamint public si activitati anexe cuprind cerinţele necesare pentru asigurarea 

securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului angajat în activitatea de invatamint public si 

activitati conexe 

Art.2. Prevederile cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop diminuarea sau 

eliminarea pericolelor specifice activităţilor în domeniul invatamintului public si activitati 

conexe şi desfăşurarea proceselor de muncă în condiţii de securitate. 

Domeniu de aplicare 

Art.3. Prevederile prezentelor instructiuni se aplică personalului care desfăşoară activităţi în 

domeniul invatamintului si activitati conexe in UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI  din CLUJ-NAPOCA 

si extensiile acesteia .     

Conexiunea cu alte acte normative 

Art.4. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă pentru activităţi în 

domeniul sănătăţii se aplică cumulativ cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a 

legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi cu hotărârile guvernului României privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă . 

Art.6. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor se va 

realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor . 

Revizuirea prezentelor instrucţiuni 
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Art.7.     Prezentele instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă se vor revizui periodic 

şi vor fi modificate ori de  câte ori intervin schimbări ale legislaţiei în 

domeniu,modificări în structura activităţii, schimbări ale proceselor de muncă prin 

introducerea unor noi echipamente de muncă şi noi proceduri. 

2. STRESUL LA LOCUL DE MUNCA 

• Stresul este reacţia pe care oamenii o pot avea atunci când simt că nu se 

pot adapta solicitărilor şi presiunilor cărora trebuie să le facă faţă la locul de muncă.                                         

• Solicitările nu conduc neapărat la stres, ele pot stimula succesul care conduce 

satisfacţia în muncă. Problemele apar atunci când solicitările sunt prea mari şi pe 

termen lung sau acţionează din mai multe direcţii, unele persoane işi pot pierde 

controlul ceea ce poate conduce la stres. 

• Fiecare lucrător trebuie să cunoască factorii care conduc la stres (agenţi stresori), 

cum poate fi identificat acesta şi ce se poate face pentru eliminarea sau reducerea 

lui.                                   

• Stresul legat de activitatea profesională apare atunci când solicitările 

mediului de muncă depăşesc capacitatea lucrătorilor de a le face faţă sau de a le menţine sub 

control. 

• Stresul nu este o boală în sine, dar dacă este intens şi de durată, poate să 

conducă la apariţia unor probleme de sănătate mentală şi fizică şi la accidente de muncă. 

• Starea de presiune poate să îmbunătăţească performanţele şi să aducă o anumită 

satisfacţie în muncă prin atingerea obiectivelor urmărite, dar atunci când 

solicitările şi presiunile depăşesc anumite limite, ele conduc la stres. 

• Stresul în muncă poate fi evitat şi acţiunile de reducere a acestuia pot fi 

foarte rentabile. 

      Factori de stres la locul de muncă 

• Stilul de conducere 

- lipsa unor obiective clare; 

- slaba comunicare şi lipsa de informare; 

- neconsultarea şi neimplicarea lucrătorilor în schimbările şi modificările de la locul de 

muncă; 

- lipsa sprijinului din partea conducerii. 

• Statutul, rolul în unitate 

- statut neclar în unitate; 

- obiective şi priorităţi contradictorii; 

- nivel înalt de responsabilitate la locul de muncă. 

• Cariera 

- incertitudine în evoluţia carierei; 
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- frustrări în dezvoltarea carierei; 

- statut incert şi lipsa recunoaşterii; 

- nesiguranţa locului de muncă; 

- insuficienţa programelor de instruire. 

• Decizie şi control 

- slaba participare la luarea deciziilor; 

- lipsa controlului asupra propriei munci. 

• Relaţiile la locul de muncă 

- izolare fizică sau socială; 

- legături slabe cu superiorii, lipsa de comunicare; 

- conflicte interpersonale; 

- diferite tipuri de hărţuire (agresivitate verbală, hărţuire sexuală etc.). 

• Proiectarea locului de muncă 

- sarcini de muncă repetitive şi monotone; 

- riscuri semnificative de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locul de muncă  

tehnologii cu riscuri de accidentare, zgomot, noxe, etc.); 

- teama de tehnologie în raport cu responsabilitatea; 

- lipsa de competenţă. 

• Sarcina de muncă şi ritmul de muncă 

- lipsa controlului asupra ritmului de muncă; 

- sarcini de muncă supra sau subâncărcate; 

- lipsa prioritizării activităţilor 

• Programul de lucru 

- program de lucru inflexibil; 

- apariţia imprevizibilă a unor supraâncărcări ale sarcinii de muncă; 

- ore de lucru suplimentare neplanificate; 

- lucrul în schimburi; 

- lucrul suplimentar excesiv. 

• Caracteristicile cantitative şi calitative ale unui factor stresor nu 

influienţează singure intensitatea stării de stres, reacţia negativă la stres este rezultatul 

dezechilibrului  între exigenţe (interne sau externe) şi resursele individului de a face faţă 

acestora. 

     Posibilele semne ale stresului care pot fi identificate în stadiul incipient: 

• Performanţa în muncă 

- scaderea performanţei în muncă; 

- greşeli; 

- lipsa de decizie; 

- semne de oboseală; 

- iritabilitate; 

- lapsus; 

- ore suplimentare excesive. 
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• Neimplicare 

- pierderea interesului pentru muncă; 

- întârziere; 

- absenteism sau creşterea absenţelor pe motive medicale; 

- pasivitate sau lipsa de implicare. 

• Comportament agresiv 

- criticarea celorlalţi; 

- abuzuri verbale, hărţuire; 

- vandalism.  

• Comportament imatur 

- reacţii şi răspunsuri emoţionale necontrolate; 

- nervozitate, certuri, ton necorespunzător; 

• Comportament negativ 

- refuzul de a asculta sfaturile şi sugestiile celor din jur; 

- repetarea aceloraşi argumente; 

- utilizarea de soluţii cunoscute a fi necorespunzătoare; 

- agresivitate. 

 

Stabilirea persoanelor care pot fi afectate de stres şi în ce mod 

  Factorii nominalizaţi în continuare ajută la stabilirea persoanelor care sunt expuse riscului: 

- absenteism şi fluctuaţie a lucrătorilor; 

- nerespectarea programului de lucru; 

- probleme de disciplină, intimidări, comunicări agresive, izolare; 

- reducerea performanţelor serviciilor, accidente de muncă, procese decizionale 

deficitare, erori; 

- consumul abuziv de tutun, alcool sau droguri, violenţă, intimidare sau hărţuire; 

- tulburări ale somnului, anxietate, depresie, incapacitate de concentrare, iritabilitate, 

epuizare; 

- dureri dorsale, probleme cardiace, hipertensiune, afectarea sistemului imunitar. 

 

  Lucrătorii trebuie consultaţi pentru identificarea cauzelor stresului, a grupelor care sunt 

afectate, precum şi a soluţiilor care trebuie adoptate pentru a elimina sau reduce stresul. 

 

Sef Serviciu Prevenire si Protectie              Inspector de Securitate si Sanatate in Munca             

Sing.Laurentiu Prunaru                            Ing. Chicinas Valentin 


