
Stresul și riscurile psihosociale la 
locul de muncă: realități

 • Peste jumătate din lucrătorii din Europa raportează că 
stresul la locul de muncă este un aspect obișnuit acolo 
unde lucrează.

 • Aproximativ patru din zece lucrători consideră că stresul 
nu este bine gestionat la locul lor de muncă.

 • Lucrătorii pot lipsi de la lucru o perioadă mai îndelungată 
de timp atunci când sunt afectați de stres și de alte 
probleme psihologice la locul de muncă; când se reîntorc 
la lucru, pot fi incapabili să funcționeze la întreaga lor 
capacitate.

 • Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă creează 
costuri semnificative pentru organizații, precum și pentru 
economiile naționale.

 • Costurile totale ale problemelor de sănătate mintală 
înregistrate în Europa (asociate sau neasociate locului de 
muncă) sunt estimate la 240 de miliarde de euro pe an.

 • Riscurile psihosociale pot fi evaluate și gestionate în 
același mod sistematic ca și alte riscuri privind securitatea 
și sănătatea în muncă.

 • Gestionarea stresului și a riscurilor psihosociale la 
locul de muncă justifică efortul – avantajele pentru 
întreprindere depășesc costurile legate de punerea în 
aplicare.

Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră,  
a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.

Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în 

Muncă (EU-OSHA) contribuie la transformarea Europei 

într-un loc de muncă mai sigur, mai sănătos și mai productiv. 

Agenția cercetează, elaborează și distribuie informații fiabile, 

echilibrate și imparțiale cu privire la sănătate și securitate și 

organizează campanii paneuropene de creștere a gradului de 

sensibilizare la acest subiect. Înființată de Uniunea Europeană 

în 1996 și având sediul la Bilbao, în Spania, agenția reunește 

reprezentanți ai Comisiei Europene, ai guvernelor statelor 

membre, ai organizațiilor angajatorilor și ale lucrătorilor, 

precum și cei mai buni experți din fiecare stat membru al UE și 

din afara acesteia.

Campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase este 

sprijinită de președințiile Consiliului Uniunii Europene, de 

Parlamentul European și de Comisia Europeană, precum și 

de către partenerii sociali europeni; este coordonată la nivel 

național de rețeaua de puncte focale a agenției (www.healthy-

workplaces.eu/fops).
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Stresul la locul de muncă generează costuri 
semnificative pentru organizații și societăți.

Stresul la locul de muncă reprezintă o 
problemă organizațională, nu o culpă 
individuală.

pentru locuri de 
muncă sănătoase
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Cine poate participa?
Campania „Managementul stresului pentru locuri de muncă 
sănătoase” invită toate organizațiile și persoanele fizice, de la 
nivel local, național și european, să participe. Campania este 
deschisă pentru:

 • toți angajatorii din sectorul public și din cel privat;
 • cadre de conducere, supraveghetori și lucrători;
 • reprezentanți ai sindicatelor și reprezentanţi din domeniul 

securităţii în muncă;
 • toate organizațiile și persoanele fizice care acționează în 

direcția îmbunătățirii securității și sănătății.

Cum vă puteţi implica?
În campania pentru locuri de muncă sigure și sănătoase, 
desfășurată în perioada 2014-2015, vă puteţi implica prin:

 • difuzarea și publicarea materialelor de campanie, pentru 
a contribui la creșterea gradului de sensibilizare privind 
securitatea și sănătatea în muncă (diverse materiale de 
campanie sunt disponibile spre a fi descărcate de pe site-ul 
campaniei, www.healthy-workplaces.eu);

 • organizarea de evenimente și activități, cum ar fi seminarii și 
ateliere;

 • utilizarea și promovarea instrumentelor practice disponibile 
pentru gestionarea stresului și a riscurilor psihosociale la locul 
de muncă;

 • participarea la concursul „Premiile europene pentru bune 
practici”, un program de premii acordate ca recunoaștere a 
contribuției organizațiilor la promovarea sănătății și securității;

 • implicarea în Săptămânile europene pentru securitate și 
sănătate în muncă din octombrie 2014 și octombrie 2015;

 • participarea ca partener oficial de campanie din UE sau ca 
partener de campanie național.

Campania
Stresul ocupă locul al doilea în topul problemelor de 
sănătate cel mai frecvent raportate în Europa și, împreună 
cu alte riscuri psihosociale, este considerat a fi cauza a peste 
jumătate (50-60 %) din numărul total de zile lucrătoare 
pierdute. Un climat psihosocial neadecvat de muncă 
poate avea efecte negative semnificative asupra sănătății 
lucrătorilor. 

Promovarea gestionării stresului și a riscurilor psihosociale la 
locul de muncă și, prin aceasta, prevenirea efectelor negative 
semnificative pentru lucrători, angajatori și guverne reprezintă 
obiectivul esențial al acestei campanii. Combaterea cu eficacitate 
a riscurilor psihosociale creează un mediu de lucru în care 
lucrătorii rămân sănătoși, în care cultura locului de muncă este 
pozitivă și, în consecință, rezultatele întreprinderii sunt mai bune.

Riscurile psihosociale apar la fiecare loc de muncă, însă, chiar și 
cu resurse limitate, ele pot fi evaluate și gestionate cu succes. 
Această campanie oferă atât lucrătorilor, cât și angajatorilor sprijin 
și orientări pentru gestionarea stresului și a riscurilor psihosociale 
la locul de muncă, promovând utilizarea unor instrumente 
practice și ușor de folosit pentru facilitarea acestei gestionări. 

„Managementul stresului pentru locuri de muncă sănătoase” 
este o campanie paneuropeană, coordonată de Agenția 
Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA). 
Campaniile pentru locuri de muncă sigure și sănătoase sunt 
cele mai ample de acest gen din lume și reprezintă vectori 
importanți în schimbarea și îmbunătățirea securității și 
sănătății la locul de muncă.

 

Date-cheie
•	 Lansarea	campaniei:	aprilie	2014

•	 Săptămânile	europene	pentru	sănătate	și	securitate	
în	muncă:	octombrie	2014	și	octombrie	2015

•	 Ceremonia	de	decernare	a	premiilor	pentru	bune	
practici:	aprilie	2015

•	 Reuniunea	la	nivel	înalt	pe	tema	locurilor	de	
muncă	sigure	și	sănătoase:	noiembrie	2015
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Lucrând împreună, 
angajatorii, membrii 
personalului de conducere 
și lucrătorii pot combate 
stresul și riscurile 
psihosociale la locul de 
muncă, în beneficiul 
tuturor.

Forța de muncă sănătoasă este esenţială 
în conducerea unei afaceri de succes.
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