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PREFAŢA
Ultimii cincizeci de ani au schimbat în profunzime natura societăţii, în general, şi a
locurilor de muncă, în special, aceasta, în urma modificărilor explozive a tehnologiilor, penetrării
agresive a proceselor de informatizare, dar şi a modernizării sistemelor manageriale.
Asistăm, îndeosebi după anii 1990, la iniţierea şi derularea unor procese manageriale care
includ operarea la nivelul marilor privatizări şi fuzionări ale coloşilor industriali, la procese de
reinginerie şi dezvoltare ale unei economii de piaţă foarte active.
Aprecierea şi managementul riscurilor a devenit una din preocupările constante ale
specialiştilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Competiţia economică dură în care
este angrenată viaţa socială prezentă este considerată ca una din semnele sau reacţiile generatoare
a ceea ce a intrat în limbajul cotidian prin sintagma de „stres profesional” sau „stres
ocupaţional”, iar securitatea şi sănătatea în muncă este tot mai frcvent abordată din perspectiva
riscurilor psihosociale emergente.
Globalizarea conduce la numeroase schimbări ale mediului de lucru. Cu certitudine,
caracteristica principală a schimbărilor recente este viteza cu care acestea se desfăşoară. Viteza şi
amplitudinea acestor schimbări, precum şi incertitudinile care rezultă din acestea, sunt percepute
astăzi ca o ameninţare. Uneori se invocă faptul că nu mai există timpul necesar pentru a evalua
formele de organizare, aflate în schimbare continuă, şi noile metode şi tehnologii.
Organismele însărcinate cu prevenirea şi controlul riscurilor, asigurătorii, partenerii
sociali şi autorităţile publice, atât cele naţionale, cât şi cele europene, încearcă să abordeze noile
riscuri şi ameninţări la adresa sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, riscuri contopite în vocabula
„riscuri emergente”.
Aceste riscuri, ca şi cele considerate „clasice”, trebuie prevenite şi controlate, în baza
obligaţiilor care le revin angajatorilor în conformitate cu Directiva-Cadru 89/391/CEE şi a
directivelor derivate din aceasta.
Complexitatea sistemelor moderne de management presupune un rol major pentru
responsabilii socio-politici în determinarea nivelului de risc acceptabil din punct de vedere social.
Rămâne la latitudinea lor să stabilească noi modele de prevenire, luând în considerare aspectele
sociale şi economice, culturale şi etice. Având în vedere importanţa crescândă a responsabilităţii
sociale a întreprinderii, liniile directoare vor fi mai sugestive decât tradiţionalele reglementări
normative obligatorii.
Adoptarea voluntară a valorilor sociale de către întreprinderi - care reflectă deplina
participare a persoanelor interesate/afectate - garantează respectarea individului şi constituie un
complement preţios al reglementărilor.
Complexităţii mediului de muncă i s-au adăugat şi schimbările recente, cum sunt
restructurarea, redimensionarea, privatizarea marilor companii, noile relaţii contractuale (de
exemplu, subcontractarea şi munca temporară) şi lucrul la distanţă etc. În plus, descentralizarea şi
diversificarea nivelelor decizionale şi a actorilor-cheie presupun un management al riscurilor din
ce în ce mai dispersat.
Stresul în muncă este în prezent, ca importanţă, a doua problemă de sănătate în muncă
după afecţiunile osteo-musculo-articulare. Stresul profesional afectează 28 % dintre lucrătorii din
Uniunea Europeană, respectiv peste 40 de milioane de persoane. Numărul persoanelor care suferă
de stres cauzat sau agravat de condiţiile de muncă s-a dublat, în raport cu anul 1990.
Experţii în securitate şi sănătate în muncă nu pot să rezolve singuri această problemă. Este
necesară o discuţie şi un dialog între diferitele grupuri ale societăţii (experţi în securitate şi
sănătate în muncă, reprezentanţi ai angajatorilor şi lucrătorilor şi factori de decizie care se ocupă
de problemele economice, de securitate şi sănătate în muncă şi de afaceri sociale).

Emergenţa stresului şi a celorlalte riscuri psihosociale în procesele de muncă necesită
adoptarea unei atitudini anticipative şi un nivel constant de vigilenţă, pentru identificarea şi
evaluarea lor.
Ţinând cont de această realitate, organismele de prevenire a riscurilor profesionale se
organizează pentru a anticipa şi reduce astfel durata de timp dintre evidenţierea unui nou risc şi
aplicarea practică a unei măsuri de prevenire adecvate.
Evaluarea riscului a fost adaptată astfel încât să abordeze aspectele psihosociale,
promovând îmbunătăţiri realiste în ceea ce priveşte concepţia şi managementul muncii. Aceasta
reflectă o abordare holistică, organizaţională, care-i implică atât pe angajatori cât şi pe angajaţi.
Din perspectiva obiectivelor acestei lucrări trebuie să subliniem faptul că, pentru
majoritatea experţilor, originea stresului se situează în zona disfuncţiilor întreprinderii. Prevenirea
sa va implica identificarea surselor de disfuncţii la nivelul întreprinderii şi eliminarea acestora,
printr-o mai bună organizare a muncii. Angajatorii, angajaţii, cercetătorii şi practicienii vor trebui
să stabilească relaţii de parteneriat constructive, atât la nivel naţional cât şi supranaţional, în
vederea consolidării comunicării dintre cercetare şi practică, în ambele sensuri. Dezvoltările
ulterioare trebuie să includă o strategie comună de responsabilitate socială, care să integreze
măsuri de sporire a gradului de conştientizare şi politici de punere în practică, factori cruciali
pentru prevenirea eficientă a stresului în muncă.
Pornind de la definirea riscurilor psihosociale emergente şi evidenţierea factorilor de
influenţă specifici, lucrarea de faţă detaliază cadrul teoretic şi practic-metodologic de abordare a
stresului în muncă, particularizând demersul pentru sistemele de muncă cu tehnici şi tehnologii noi,
pentru cazul activităţilor desfăşurate în schimburi alternante, pentru hărţuirea morală şi violenţa în
muncă.
Având în vedere importanţa determinantă a etapei de evaluare în procesul general de
management al riscurilor, se prezintă un instrument destinat diagnozei riscurilor psihosociale,
împreună cu recomandări practice referitoare la aplicarea eficace a acestuia.
Strategiile, măsurile şi instrumentele destinate prevenirii şi, în subsidiar, limitării
consecinţelor, sunt sistematizate în consonanţă cu spiritul principiilor actualei tendinţe de creştere
a rolului culturii organizaţionale de securitate, în cadrul unei abordări sistematice, holistice şi
integratoare a gestiunii riscurilor profesionale.
Cele 140 de referinţe bibliografice incluse reprezintă posibile surse de informare pentru
materialul cuprins în lucrare şi pentru o documentare suplimentară legată de riscurile
psihosociale pentru securitatea şi sănătatea în muncă.
Fără a avea un caracter exhaustiv, lucrarea îşi propune să se constituie într-un ghid
destinat orientării specialiştilor şi practicienilor în domeniu, organizaţiilor şi celorlalţi factori
interesaţi în abordarea managementului riscurilor psihosociale, iar pentru inerentele omisiuni,
orice sugestie din partea cititorilor va fi binevenită, drept pentru care autorii mulţumesc anticipat.
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