
 
 
 

 
 

COMBATEREA STRESULUI ÎN MUNCĂ  
- GHID PENTRU ANGAJAŢI -  

 
 
 
 
Acest document a fost tradus şi adaptat, cu permisiunea celor în drept, dintr-o publicaţie originală (Tackling work-
related stress - A guide for employees) a Autorităţii pentru Sănătate şi Securitate din Marea Britanie (HSE-Health 
and Safety Executive) şi este disponibil la adresa http://www.hse.gov.uk/pubns/indg341.pdf. Vă rugăm, de asemenea, 
să citaţi documentul original, ori de câte ori faceţi referiri la această traducere. Deşi s-a urmărit adaptarea 
documentului original la situaţia curentă din ţară, sunteţi rugaţi să vă asiguraţi în acest sens şi să consultaţi 
legislaţia naţională corespunzătoare, standardele şi normele. Autorii publicaţiei originale, precum şi cei ai acestei 
traduceri nu sunt culpabili pentru eventuale daune sau alte acuze şi cerinţe rezultând din utilizarea informaţiilor 
conţinute. 
 
 
 
Cui îi este adresat acest ghid? 
Aţi văzut, poate, ghidul „Combaterea stresului în muncă: Un ghid al managerilor de 
îmbunătăţire şi menţinere a sănătăţii şi stării de bine la angajaţi”. Acel ghid este adresat 
managerului dumneavoastră, care are datoria de a asigura ca starea dumneavoastră de 
sănătate să nu fie afectată de stresul în muncă. Acesta / aceasta trebuie: 
• să evalueze riscurile adresate stării dumneavoastră de sănătate, riscuri datorate 

stresului în muncă 
• să pună în practică măsuri de eliminare (sau, dacă nu este posibil, de reducere) a 

acestor riscuri; 
• să vă consulte, fie direct, fie prin intermediul sindicatului sau al altei organizaţii 

reprezentative, în privinţa locului de muncă şi a schimbărilor organizaţionale care par 
a afecta semnificativ sănătatea sau securitatea dumneavoastră. 

 
Acest document conţine informaţii despre modul în care îl puteţi ajuta pe managerul 
dumneavoastră. 
 
NU UITAŢI: stresul nu este o slăbiciune şi nu este necesar să-l resimţiţi ca pe o 
stare de suferinţă. Angajatorul dumneavoastră are datoria de a vă proteja 
sănătatea şi securitatea în muncă şi un bun angajator va aprecia orice sugestii pe 
care le aveţi pentru reducerea stresului în muncă. Acesta (stresul în muncă) 
reprezintă un simptom al unei probleme organizaţionale, şi nu o slăbiciune 
individuală. 
 
 
 
 



Ce este stresul în muncă? 
Stresul este o reacţie de apărare, pe care indivizii o manifestă în cazul unor presiuni 
excesive sau al altor tipuri de cerinţe care le sunt adresate. Poate fi determinat de 
presiuni profesionale, de unele extraprofesionale sau de ambele tipuri. Acest document 
se referă la stresul în muncă: acesta este determinat sau agravat de muncă. Stresul nu 
este o boală, dar poate duce la agravarea problemelor de sănătate, dacă se prelungeşte 
sau este deosebit de intens. De exemplu: 
• efecte fizice: 

• afecţiuni cardiace; 
• dureri de spate, tulburări gastrointestinale şi alte afecţiuni minore; 

• efecte psihologice: 
• anxietate şi depresie. 

 
Dacă vă simţiţi foarte sau extrem de stresat, nu sunteţi singurul. În ţară, aproximativ unul 
din cinci indivizi se simt la fel ca dumneavoastră. Angajatul trebuie să comunice 
angajatorului orice deficienţă apărută în condiţiile de securitate şi sănătate la locul de 
muncă. Aceasta este important, mai ales când se abordează  stresul la locul de muncă 
– necesitând un parteneriat între dumneavoastră, managerul dumneavoastră şi 
angajator: un parteneriat bazat pe onestitate şi încredere, parteneriat în care 
dumneavoastră trebuie să comunicaţi tot ce simţiţi sau resimţiţi ca pozitiv sau negativ pe 
parcursul realizării activităţii. 
 
 
 
Ce puteţi face la locul de muncă? 
Vă puteţi ajuta la locul de muncă astfel: 
• „făcându-vă datoria” în managementul stresului în muncă, discutând cu angajatorul: 

dacă el nu ştie că există o problemă, îi puteţi ajuta. Dacă nu vă simţiţi capabil să 
discutaţi direct cu angajatorul sau managerul dumneavoastră, cereţi reprezentantului 
sindical sau altui reprezentant al angajaţilor să ridice problema pentru 
dumneavoastră; 

• susţinându-vă colegii care trăiesc experienţa stresului în muncă. Încurajaţi-i să 
discute cu managerul, reprezentantul sindical sau cu alt reprezentant al 
dumneavoastră; 

•  interesându-vă dacă serviciul de consiliere sau asistenţă a salariaţilor vă poate ajuta 
(dacă există); 

• adresându-vă medicului dumneavoastră, dacă sunteţi îngrijorat în privinţa stării de 
sănătate; 

• discutând cu managerul dumneavoastră dacă este posibil să vă modifice munca 
astfel încât să devină mai puţin stresantă pentru dumneavoastră, luând în 
considerare nevoile dumneavoastră şi ale colegilor; 

• încercând să vă canalizaţi energia mai degrabă spre rezolvarea problemei decât 
spre grijile legate de aceasta. Gândiţi-vă ce v-ar putea mulţumi mai mult la locul de 
muncă şi discutaţi cu angajatorul dumneavoastră despre acest lucru. 

 
 
 



 
Ce puteţi face în afara locului de muncă? 
Sfatul următor nu poate preveni stresul la locul de muncă, dar vă poate ajuta să aveţi 
grijă de dumneavoastră şi să vă asiguraţi că nu agravaţi problema printr-un regim de 
viaţă necorespunzător. 
 
În acest sens este recomandat: 
• să mâncaţi sănătos; 
• să renunţaţi la fumat – nu vă ajută să vă păstraţi sănătatea, chiar dacă 

dumneavoastră credeţi că vă relaxează; 
• să încercaţi să ţineţi cont de recomandările referitoare la consumul de alcool – 

alcoolul acţionează ca depresiv şi nu vă va ajuta să rezolvaţi problema; 
• să vă supravegheaţi consumul de cofeină – ceaiul, cafeaua şi unele băuturi 

răcoritoare (de ex. cola) pot contribui la creşterea anxietăţii dumneavoastră; 
• să fiţi activ fizic – vă stimulează şi vă dă mai multă energie; 
• să încercaţi să învăţaţi tehnici de relaxare – unele persoane consideră că le ajută să 

facă faţă presiunilor pe termen scurt; 
• să discutaţi cu familia şi prietenii despre cum vă simţiţi – aceştia vă pot ajuta şi vă pot 

furniza sprijinul de care aveţi nevoie să ridicaţi problemele care vă îngrijorează la 
locul de muncă. 

 
 
Ce să faceţi după o afecţiune legată de stres? 
Dacă aţi lipsit de la serviciu datorită unei îmbolnăviri legate de stres, discutaţi despre 
acest lucru cu angajatorul dumneavoastră, atunci când reveniţi la locul de muncă. 
Spuneţi cum vă simţiţi, explicaţi ce anume a condus la acel eveniment şi ce consideraţi 
că ar trebui întreprins. Solicitaţi unui reprezentant sindical sau unui coleg să vă 
însoţească, dacă nu vă simţiţi în stare să mergeţi singur. 
 
 
 
 
Alte informaţii 
„Abordarea stresului la locul de muncă: Un ghid al managerilor pentru îmbunătăţirea şi 
menţinerea sănătăţii şi securităţii angajaţilor” HSG218 2001 HSE Books ISBN 0 
71762050 6 este disponibil de la HSE Books. 
 
Acest ghid este disponibil pentru comenzi de 20 de exemplare, la HSE Book, ISBN 0 
7176 2065 4. Copiile gratuite, de asemenea, sunt disponibile la HSE Books. 
 
Deşi au fost depuse toate eforturile pentru a asigura acurateţea referinţelor conţinute de 
această publicaţie, valabilitatea lor ulterioară nu poate fi garantată. 
 
Publicaţiile HSE contra cost şi gratuite sunt disponibile prin mandat poştal, de la HSE 
Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk CO10 2WA. Tel: 01787 881165 
Fax: 01787 313995  Website: www.hsebooks.co.uk  
Puteţi, de asemenea, vizita website-ul Hse: www.hse.gov.uk 



 
Acest ghid conţine informaţii referitoare la bune practici, care nu sunt obligatorii, dar care 
vă pot ajuta să decideţi ce trebuie să faceţi. 
 
 

 
 
 

Acest document a fost conceput pentru a fi copiat uşor. Puteţi descărca informaţia de pe 
website-ul Punctului Focal şi să adăugaţi propriul logo, dacă este cazul. Poate fi reprodus 
liber, exceptând cazurile de publicitate, andorsare sau scopurile comerciale. Rugăm 
specificaţi sursa HSE. 


