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ABSTRACT: Luând în considerare faptul că stresul are potenţialul de a afecta orice loc de 

muncă şi orice lucrător având influenţe nocive şi asupra relaţiilor de muncă, la nivelul 

Uniunii Europene partenerii sociali au adoptat la data de 8 octombrie 2004 Acordul – 

cadru privind stresul la locul de muncă. Scopul principal al acestui Acord este tocmai acela 

de a lupta împotriva stresului la locul de muncă prin preîntâmpinarea, combaterea, 

diminuarea sau înlăturarea efectelor sale. 

 

CUVINTE CHEIE: stresul la locul de muncă, sănătatea şi securitatea în muncă; politici 

integrate anti-stres. 

JEL CODE: K31 

 

 

1.1 La nivelul Uniunii Europene a fost adoptat la data de 8 octombrie 2004 Acordul-

cadru privind stresul la locul de muncă
1
pornindu-se de la următoarele considerente: 

- stresul are potenţialul de a afecta orice loc de muncă şi orice lucrător, indiferent 

de mărimea unităţii, domeniul de activitate, tipul de contract sau relaţie de muncă, chiar 

dacă acesta nu este prezent la toate locurile de muncă ori pentru toţi lucrătorii; 

- lupta împotriva stresului la locul de muncă poate antrena o eficacitate sporită şi 

ameliorarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, cu beneficiile economice şi sociale 

ce decurg de aici pentru unităţi, lucrători precum şi pentru societate în ansamblul său. 

1.2 Potrivit Acordului, stresul la locul de muncă reprezintă o stare însoţită de 

disconfort sau disfuncţionalităţi fizice, psihologice sau sociale ce rezultă din faptul că 

lucrătorii se simt incapabili să facă faţă distanţării faţă de exigenţele sau aşteptările care îi 

privesc, acesta putând fi provocat de diverşi factori precum conţinutul şi organizarea 

muncii, mediul de muncă, comunicarea deficitară etc
2
. 

                                                           
 Conf. univ. dr. Universitatea de Studii Economice, Bucureşti, Romania.  
1 Acordul-cadru a fost adoptat de Confederaţia europeană a sindicatelor (CES), de UNICE/UEAPME şi CEEP 

textul său fiind publicat pe site-ul www.etuc.org. 
2 Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române „STRES,stresuri, s. n. (Med.) Nume dat oricărui factor (sau 

ansamblu de factori) de mediu care provoacă organismului uman o reacţie anormală; p. ext. efect nefavorabil 

produs asupra organismului uman de un factor de mediu.  
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Incontestabil, asemenea fenomene se pot produce în procesul executării contractelor 

individuale de muncă, în calitate de fenomene nocive, care influenţează în sens negativ 

relaţia de muncă şi aducerea la îndeplinire a sarcinilor de serviciu. 

Conceptual, măsurile stabilite de acordul-cadru în vederea combaterii stresului la locul 

de muncă se încorporează în sfera asigurării sănătăţii şi securităţii în muncă. 

Pentru preîntâmpinarea sau înlăturarea efectelor stresului la locul de muncă, 

priorităţile prevăzute în Acordau în vedere: 

- adoptarea unor măsuri de management şi de comunicare menite să clarifice 

obiectivele unităţii şi rolul fiecărui lucrător, să asigure lucrătorilor şi echipelor un sprijin 

adecvat din partea conducerii, o bună proporţionalitate între responsabilitate şi control 

asupra muncii, precum şi să amelioreze organizarea, procesul, condiţiile şi mediul de 

muncă; 

- formarea managerilor şi a lucrătorilor în vederea creşterii gradului de conştientizare 

şi de înţelegere a stresului, a cauzelor sale posibile şi a modalităţilor de a-i face faţă şi/sau 

de a se adapta la schimbare;  

- informarea şi consultarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor lor în conformitate cu 

legislaţia, contractele colective şi practicile naţionale. 

Prevenirea, eliminarea sau diminuarea problemelor de stres la locul de muncă include 

măsuri diverse, care pot fi colective, individuale sau amândouă în acelaşi timp. Ele pot fi 

puse în practică sub formă de măsuri specifice care să vizeze factorii de stres identificaţi 

sau – fără a fi identificaţi – în cadrul unei politici integrate anti-stres, care să includă 

măsuri de prevenire şi de acţiune.  

După instaurare, măsurile anti-stres trebuie să fie re-examinate de către angajator în 

mod regulat pentru a le evalua eficacitatea şi pentru a determina dacă resursele sunt 

utilizate în mod optim, precum şi pentru a constata dacă sunt încă adecvate sau necesare. 

Dacă unitatea nu dispune de competenţa necesară pentru a adopta astfel de măsuri, 

aceasta poate face apel la factori externi. 

2.1 Până în prezent, în literatura juridică autohtonă nu există nicio analiză referitoare la 

stresul la locul de muncă. De altfel, explicaţia rezidă în faptul că în legislaţia din România 

nu există o definiţie a noţiunii-cadru de stres la locul de muncă. 

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
3
 face referire în conţinutul său la 

„integritatea fizică şi psihică” a lucrătorilor fără a detalia în vreun fel ce se înţelege prin 

acest concept şi fără a include stresul în mod efectiv în rândul factorilor de risc ce pot 

afecta sănătatea lucrătorilor
4
.Este cu certitudine o lacună dificil de acceptat. 

Ca excepţie, Legea nr. 284/2010 legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice
5
care face referire la „activităţi care solicită o încordare psihică 

foarte ridicată” pentru care angajaţii sunt recompensaţi cu indemnizaţii sau cu sporuri
6
 

                                                           
3 Publicată în M. Of. al României, partea I nr. 646 din 26 iulie 2006. 
4 Potrivit art. 5 lit. n din Lege securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă „ansamblul de activităţi 

instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea 
vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.” 
5 Publicată în M. Of. al României, partea I nr. 877 din 28 decembrie 2010. 
6 Este vorba despre: 
- personalul din învăţământul preuniversitar care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi care primesc o 

indemnizaţie; 

- personalul din unităţile sanitare şi unităţile medico-sociale pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de 
urgenţă neurovasculare, în secţii şi compartimente de neurologie şi neurochirurgie şi care solicită o încordare 



 

 

 

 

 

 

 

168                                                                                          Brîndușa VARTOLOMEI 

cuprinde în cadrul dispoziţiilor sale şi referirea la stres fără a-l defini însă. El este 

identificat drept factor de risc în cadrul activităţilor care se desfăşoară în condiţii 

deosebite, pentru care salariaţii primesc un spor de până la 15% din salariul de bază, 

corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective
7
. 

Surprinzător, niciuna dintre multiplele hotărâri ale Guvernului (14 în total) care 

vizează domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu se referă la stres ca factor nociv care 

se impune să fie combătut prin măsuri adecvate. 

Dată fiind incidenţa stresului în cadrul raporturilor de muncă în Franţa, la nivelul 

partenerilor sociali dar şi prin intermediul Ministerului Muncii au fost adoptate o serie de 

măsuri în scopul prevenirii stresului la locul de muncă, fără a se include în Codul muncii 

vreo dispoziţie specială în acest sens
8
.  

2.2 Acordul cadru privind stresul la locul de muncă nu este însuşit prin directivă, aşa 

cum ar fi fost posibil potrivit art. 153TUE (şi cum este cazul Directivei 1997/81/CE a 

Consiliului privind acordul-cadru asupra muncii cu timp parţial încheiat între Uniunea 

Confederaţiilor din Industrie şi a Angajatorilor din Europa (UNICE), Confederaţia 

Europeană a Sindicatelor (CES) şi Centrul European al Întreprinderilor cu Participare 

Publică (CEEP)
9
 şi al Directivei 1999/70/CE a Consiliului privind acordul-cadru CES, 

UNICE şi CEEP asupra muncii cu durată determinată
10

).  

Rezultă că, Acordul poate fi transpus în realităţile interne ca urmare a preluării sale de 

către partenerii sociali, neconstituind, evident, o obligaţie juridică de rezultat pentru 

statele membre ale UE. Altfel spus, nefiind însuşit printr-o directivă, Acordul-cadru nu 

naşte obligaţia pentru statele membre de a-l transpune în dreptul intern. Concomitent, 

trebuie menţionat că statele membre nu se pot opune la transpunerea acestui Acord prin 

norme negociate între partenerii sociali
11

. 

Ţinând seama de faptul că prin Legea nr. 62/2011 a dialogului social
12

 contractul 

colectiv de muncă unic la nivel naţional
13

 a fost desfiinţat, din punct de vedere practic, 

                                                                                                                                                 
psihică foarte ridicată, precum şi pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, 
neonatologie, săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii 

periculoase, un spor (de până la 25% din salariul de bază); 

- judecătorii de la ICCJ de la curţile de apel, tribunale, tribunalele specializate şi judecătorii, procurorii de la 
parchetele de pe lângă aceste instanţe, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personalul de specialitate 

juridică asimilat magistraţilor, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asistenţii judiciari, 

personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică şi personalul auxiliar de specialitate 

criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertize 

criminalistice, ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, personalul de 
probaţiune beneficiază de un spor pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, (…) aplicat la 

salariul de bază lunar, respectiv la indemnizaţia lunară de încadrare.   
7 Este cazul personalului din unităţile sanitare şi medico-sociale şi de cei din asistenţa socială. 
8 A se vedea B. Hess-Fallon, A-M. Simon, Aide memoire. Droit du travail 2011, 21e edition, Ed. Dalloz, Paris, 

2010.  
9 Publicată în JO L14 din 20.01.1998, p. 9-14. 
10 Publicată în JO L175 din 10.07.1999, p. 43-48. 
11 A se vedea I. T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 70; A. Ţiclea, Tratat de dreptul muncii. Legislaţie. Doctrină. 
Jurisprudenţă, ediţia a VIII-a, revizuită şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 246-247.  
12 Republicată în M. Of. al României, partea I nr. 625 din 31 august 2012. 
13 În art. 37, Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional stabilea că „în scopul prevenirii şi diminuării 
nivelului stresului la locul de muncă angajatorul împreună cu semnatarii contractului colectiv de muncă vor 
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apare imposibil să se transpună printr-un acord general obligatoriu regulile cuprinse în 

Acordul-cadru european. Se verifică şi prin acest exemplu adevărul că renunţarea la 

contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional a adus cu sine efecte negative pe 

multiple planuri. 

Strict legal, preluarea clauzelor din Acordul-cadru de către partenerii sociali se poate 

face numai prin cuprinderea în contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector 

de activitate a unor clauze adecvate (în toate cele 29 de sectoare de activitate stabilite prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1260/2011
14

). Tot astfel, pot să încorporeze astfel de prevederi 

contractele colective de la nivelul grupurilor de unităţi şi de la nivelul unităţilor. 

Faptul că potrivit Acordului european se pot implica partenerii sociali nu însemnă că 

în situaţia în care stresul există la locul de muncă nu ar putea să fie reglementat cu efecte 

specifice şi prin contractul individual de muncă. 

2.3 Dincolo de voinţa colectivă a partenerilor sociali sau de voinţa individuală (acordul 

angajatorului şi angajatului), nimic nu se opune ca,recunoscând însemnătatea clauzelor 

din Acordul-cadru statul să reglementeze problema eliminării stresului de la locul de 

muncă. Este o opţiune care, din punctul nostru de vedere, ar fi utilă
15

. 

Într-o astfel de reglementare, legiuitorul ar trebui să ţină seama, de următoarele repere 

prevăzute de Acordul-cadru: 

- stresul nu este propriu-zis o boală, însă expunerea prelungită la stres reduce eficienţa 

la locul de muncă şi cauzează probleme de sănătate; 

- stresul poate fi produs şi de factori externi, de mediul extern, antrenând modificări 

ale comportamentului şi eficienţei tot la locul de muncă; 

- dacă provine din mediul de lucru, identificarea sa trebuie să se realizeze printr-o 

analiză a mai multor factori precum: 

- organizarea şi procesele de muncă (aranjamentele pentru timpul de muncă, gradul de 

autonomie, adaptarea muncii în funcţie de capacităţile angajaţilor, dimensionarea corectă 

a normelor de muncă etc.); 

                                                                                                                                                 
depune eforturile necesare în vederea transpunerii la nivelul unităţii a standardelor de management pentru 

gestionarea stresului la locul de muncă, astfel:  

(1) În ceea ce priveşte conţinutul muncii:  
a) la fundamentarea normelor de muncă pentru salariaţi se va avea în vedere numărul de ore de 

muncă, stabilit prin lege şi contractele colective de muncă aplicabile;  

b) se va urmări ca nivelul de competenţă, aptitudinile şi abilităţile salariaţilor să corespundă cerinţelor 

locului de muncă;  

c) condiţiile locului de muncă trebuie să fie adaptate ergonomic, salariaţilor;  

d) salariaţii vor fi informaţi şi consultaţi şi vor avea la dispoziţie toate informaţiile necesare, care să le 
permită să înţeleagă care sunt responsabilităţile lor, conform fişei postului.  

(2) În ceea ce priveşte controlul asupra muncii efectuate: 

a) angajatorul va încuraja salariatul să-şi utilizeze capacităţile şi iniţiativele la locul de muncă;  
b) împreună cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, angajatorul va stabili un sistem 

de stimulente pentru ca salariaţii să fie motivaţi în îndeplinirea cât mai bună a sarcinilor de serviciu. 

(3) În ceea ce priveşte gestionarea activităţii la locul de muncă, prin contractele colective de muncă 
aplicabile se vor stabili intervalele de timp şi modalităţile practice de informare a salariaţilor privind modificările 

apărute sau în curs de apariţie, legate de condiţiile de muncă.  

(4) În ceea ce priveşte relaţiile de muncă, prin grija Comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a 
Comisiei paritare, se vor analiza informaţiile legate de rele practici la locurile de muncă şi se vor dispune măsuri 

corective.” 
14 Publicată în M. Of. al României, partea I nr. 933 din 29 decembrie 2011. 
15 Menţionăm că există reglementări legale consacrate stresului în Danemarca, Cehia, Slovacia, Ungaria.  
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- condiţiile de muncă şi mediul de lucru (expunerea la zgomot, căldură, substanţe 

periculoase, comportamente abuzive etc.); 

- comunicarea (incertitudinea cu privire la ceea ce se aşteaptă angajatorul de la angajat 

la locul de muncă, schimbările posibile în viitor etc.); şi 

- factori subiectivi (dintre care au incidenţă: presiunile emoţionale, senzaţia că 

angajatul nu poate face faţă situaţiei de la locul de muncă, perceperea unei lipse de sprijin 

din partea colectivului etc.). 

Fie prin legiferare, fie prin negociere colectivă existenţa stresului la locul de muncă se 

impune abordată dintr-o dublă perspectivă: 

- prima, ca măsuri de securitate şi sănătate în muncă prin prevenirea, eliminarea 

sau diminuarea efectelor sale; 

- a doua, prin considerarea sa, dacă există, drept condiţii deosebite de muncă şi 

plata unui spor de stres (în sectorul bugetar prin reglementări legale exprese şi în sectorul 

privat prin norme contractuale colective sau individuale). 

Măsurile de mai sus, diferenţiate de la unitate la unitate, ar da răspuns unei realităţi 

evidente: unui număr tot mai mare de angajaţi le scade randamentul din cauza factorilor 

de stres de la locul de muncă. 
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