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Comunicat de presă
La nivel naţional cât şi la nivelul jud. Sibiu, se desfăşoară pe perioada anului 2014,
Campania cu tema “Locuri de muncă sigure şi sănătoase – gestionarea stresului şi al
riscurilor psihosociale la locul de muncă”. Campania se adresează angajatorilor din
toate sectoarele de activitate, managerilor, conducătorilor locurilor de muncă,
lucrătorilor, partenerilor de dialog social precum şi instituţiilor care au atribuţii în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Mediul de lucru psihosocial are un efect semnificativ asupra sănătăţii şi stării de bine a
lucrătorilor. Lucrătorii care suferă de stres asociat cu munca pot dezvolta probleme
grave de sănătate fizică şi mentală. La rândul său, acestea influenţează mediul de
muncă şi societatea în ansamblu.
Stresul şi riscurile psihosociale la locurile de muncă pot fi evaluate cu succes, la fel ca
orice altă chestiune legată de securitatea şi sănătatea în muncă. Există o serie de
instrumente practice, eficiente şi uşor de utilizat în acest scop, dar care nu sunt
cunosute, sau foarte puţin cunoscute. În acest sens şi prin această campanie, ITM Sibiu
urmăreşte creşterea gradului de sensibilizare din partea angajatorilor privind problema
tot mai serioasă a stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă precum şi
sublinierea efectelor pozitive ale gestionării riscurilor psihosociale şi a stresului la locul
de muncă. De asemenea ITM Sibiu urmăreşte antrenarea angajatorilor în această
campanie prin efectuarea evaluării riscurilor psihosociale în cadrul unităţilor.
Astfel, în luna septembrie a.c., inspectorii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă au organizat activităţi de instruire şi consultanţă cu un număr de 129
angajatori din judeţul Sibiu, care desfăşoară activitate în următoarele sectoare:
industria alimentară, alimentaţie publică, industria textilă şi pielărie, transporturi,
industria confecţiilor metalice, industria construcţiilor de maşini, industria chimică,
construcţii, învăţământ, sănătate, IT. Au participat în total 139 persoane, din care 25
lucrători cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 15 reprezentanţi ai
serviciilor externe abilitate să presteze activităţi de prevenire şi protecţie.
În cadrul acestor şedinţe de instruire s-au analizat şi au fost aduse la cunoştinţă
următoarele aspecte:
- Managementul
stresului
pentru
locuri
de
muncă
sănătoase.
Gestionarea stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă.
- Ghidul de campanie - Gestionarea stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de
munca
- Ghid – inspecţia riscurilor psihosociale la locul de muncă (Metoda SLIC)
- Apel pentru nominalizări - Premiile europene pentru bune practici - Gestionarea
stresului şi a riscurilor psihosociale la locul de muncă
- Stresul şi riscurile psihosociale la locul de muncă: realităţi
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În cadrul întâlnirilor a fost prezentat filmul NAPO – Stresul la control şi s-a pus la
dispoziţia tuturor participanţilor CD-ul cu materialele necesare evaluării şi combaterii
stresului la locul de muncă şi a riscurilor psihosociale. De asemenea, au fost distribuite,
pe format de hârtie, Ghidul de campanie, pliantul cu managementul stresului şi pliant
cu NAPO – siguranţa cu un zâmbet.
Francisc Szombatfalvi – Török
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