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Instrucţiune Proprie Nr. 19 

pe linie de Securitatea şi Sănătatea Muncii privind: 

 RISCURILE PSIHO – SOCIALE 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 
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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 

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. RISCURI PSIHO-SOCIALE 

 

În ultimul deceniu, stresul profesional a fost identificat ca fiind una dintre problemele majore la 
locul de muncă.1 Stresul este termenul generic care descrie presiunea psihică la care oamenii 
trebuie să facă faţă de-a lungul vieţii. Stresul este răspunsul sau reacţia psihicului şi a 
organismului la pericole reale sau imaginare, evenimente sau schimbări, numite generic factori 
de stres. Factorii de stres pot fi interni (gânduri, convingeri, atitudini) sau externi (pierderi, 
tragedii, schimbări). 

Factorii care pot genera riscuri psiho – sociale sunt: 

• mediul de muncă (zgomot excesiv, vibraţii, temperatură ridicată / scăzută, 
umiditate etc.); 

• organizarea locului de muncă şi conţinutul sarcinii de muncă (supraîncărcarea 
lucrătorilor, ore suplimentare nedorite, sarcini monotone şi repetitive, schimbări 
imprevizibile etc.); 

• atmosfera la locul de muncă (relaţii încordate între colegi, între şefi şi subalterni, 
accidente la locul de muncă, moartea unui coleg, lipsa comunicării, teama de a 
pierde locul de muncă etc.); 

                                                             
1 În sondajele efectuate în 1996, respective în 2000 de către Fundaţia Europeană de la Dublin cu privire la 
condiţiile de muncă, 28 % dintre lucrători au raportat probleme legate de stress; această cifră este depăşită 
doar de afecţiunile musculo – scheletice. Mai mult, studiile din Uniunea Europeană, şi nu numai, sugerează 
că 50 – 60 % din totalul zilelor de concedii medicale au drept cauză stresul 
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• factori ce ţin de individ (structura fizică şi emoţională2 etc.) 

• Uneori stresul poate fi pozitiv. Stresul pozitiv sau eustress-ul3 apare atunci când 
nivelul de stres este suficient pentru a motiva o persoană să realizeze ceva. 

• Stresul negativ sau Distress-ul apare atunci când nivelul de stres este prea ridicat 
sau prea scăzut şi, în acest caz, organismul şi/sau psihicul încep să fie afectate. 

• Stresul negativ poate genera: 

• reacţii ale organismului (migrene, dureri de stomac, hipertensiune, afecţiuni 
cardiace, etc.); 

• reacţii psihologice (nelinişte, anxietate, frică, furie, depresie, nervozitate, frustare, 
închidere în sine etc.); 

• reacţii comportamentale (fumat excesiv, tulburări ale regimului de odihnă şi 
alimentaţie, rezistenţă la schimbare etc.).  

 

Se recomandă ca lucrătorii: 

1. să-şi folosească eficient timpul de lucru, prin stabilirea priorităţilor; 

2. să-şi dezvolte abilităţi de comunicare (stresul şi anxietatea pot apărea acolo unde 
există o stare conflictuală sau unde comunicarea este neclară, imprecisă); 

3. să-şi schimbe atitudinea prin : 

4. controlarea reacţiilor; 

5. construirea unui sistem mental de apărare împotriva stresului; 

6. dozarea efortului; 

7. să adopte un stil de viaţă echilibrat prin : 

8. practicarea cu regularitate a exerciţiilor fizice ; 

9. alegerea unei diete bogate în fructe şi legume ; 

10. menţinerea unui program ordonat de somn – dormiţi îndeajuns încât să vă treziţi 
revigoraţi; 

                                                             
2 Oamenii sunt diferiţi. Ce este stresant pentru mine poate să nu fie stresant pentru tine ! 
3 Eustress-ul este necesar pentru a te menţine concentrat, energic, motivat şi creativ. 
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11. implicarea în viaţa socială, discutarea problemelor cu colegii, familia, prietenii, 
solicitarea ajutorului de specialitate; 

12. să-şi acorde timp pentru hobby-uri: sport, literatură, muzică, dans, limbi străine, 
abilităţi tehnice, meşteşuguri. Trebuie să ne asigurăm un echilibru între muncă şi 
recreere. 

 

 

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

Sing. Laurentiu Prunaru                           Ing. Chicinas Valentin 

 

   


