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MANAGEMENTUL STRESULUI  
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Stres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. DELIMITARI CONCEPTUALE 
 
            Stresul a fost denumit boala secolului XX. Indiferent dacă ne dăm seama sau nu, pentru cea mai mare 
parte dintre noi a devenit un obicei, de care nu mai putem scăpa. Îl acceptăm ca atare. Am învăţat să trăim şi 
să murim cu el. 
            Schimbarea acestei atitudini faţă de stres este un proces de durată, dar ea poate fi făcută. 

Felul în care percepem stresul este determinat de vârstă, inteligenţă, venit, capacitate fizică, nivel de 
educaţie, religie. 
Hans Selye spune despre stres că este „reacţia organismului  şi nu situaţia care cauzează stresul. Nu 

ceea ce ţi se întâmplă este important ci felul în care reacţionezi”. 
Paul Popescu-Neveanu, în „Dicţionarul de psihologie”, consideră că stresul are două accepţiuni:   
a)  situaţie şi /sau stimul ce pun organismul într-o stare de tensiune; 
b) stare de tensiune deosebită a organismului prin care acesta îşi mobilizează toate resursele sale de 

apărare, pentru a face faţă unei agresiuni fizice sau psihice (emoţie puternică). 
In alta acceptiune, stresul este definit ca „un dezechilibru intens, perceput subiectiv, dintre cerinţele 

organismului şi capacitatea sa de răspuns”. 
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Distres 
 
 
 
 
Eustres 

   Stresul este un proces nespecific, de tensiune a întregului organism, apărută în urma unui 
dezechilibru datorat acţiunii agenţilor stresanţi, solicitărilor mediului şi posibilităţilor  

organismului.  
 
             În literatura de specialitate, distresul acoperă, în general, sfera noţiunii de stres. „Stresul ce 
depăşeşte o intensitate critică , cu valori ce variază în limite largi de la individ la individ, este desemnat prin 
termenul de distres. Este provocat de supraîncărcări, suprastimulări prelungite, care depăşesc resursele 
fiziologice şi psihologice personale, rezultând scăderea performanţei, insatisfacţii, dereglări psihosomatice 
şi fizice. 
  
      Eustresul are consecinţe favorabile pentru organism. Agenţii stresori sunt stimuli plăcuţi, ce determină 
trăiri psihice plăcute. După Iamandescu (10, p.25), eustresul este generat de stări psihice, cu tonalitate 
afectivă puternic exprimată şi mai ales cu durată prelungită. Derevenco  dă o definiţie eustresului 
considerând că acesta „desemnează nivelul unei stimulări neuroendocrine moderate, optime, care menţine 
echilibrul şi tonusul fizic şi psihic, al persoanei, starea de sănătate şi induce o adaptare pozitivă la mediu. 
Eustresul este stresul stimulant indispensabil pentru viaţă şi pentru menţinerea funcţiilor mentale şi fizice, 
necesare desfăşurării activităţii umane” 

IMPORTANT! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
                                                                     
                                                                                                                                                        2. AGENTII STRESORI 

                                                                                                               
      Stresul nu apare decât dacă subiectul conştientizează consecinţele eşecului şi dacă acestea au 
importanţă pentru el. Nefiind ameninţat, nu devine stres. 

ATENTIE! 
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Agenti stresanti 
 
Stresori 
 

      Agenţii stresori au caracter potenţial stresant, generând stres psihic numai în anumite condiţii, chiar 
dacă unii dintre ei ar fi capabili să declanşeze un astfel de simptom la majoritatea indivizilor. 

Stresorii, după cum arată Pârlog Maria sunt „agenţi perturbatori care determină organismul să-şi 
mobilizeze capacităţile adaptative, în vederea stabilirii unui echilibru între forţele agresoare şi cele de 
apărare. Ei pot fi benefici pentru organism, dar şi traumatizanţi, funcţie de organism, cadru contextual, 
intensitate, durata stresorului” (Fundamente de nursing, p. 79).  

Stresul desemnează starea sistemului. 
Agentul stresant - situaţia agresoare. 
Poesis Miuţ ( Stresul scolar, p. 17) vorbeşte despre caracteristicile agenţilor stresori: 
- severitatea agentului stresor – măsura în care el afectează homeostazia persoanei, aprecierea 

severităţii realizându-se în funcţie de experienţa anterioară a subiectului; 

- natura agentului stresor – cu cât stimulul e mai nou, reacţia va fi mai intensă, pentru că noutatea 
generează anxietate şi subiectuln nu are un răspuns pregătit; 

- momentul impactului cu situaţia – iminenţa confruntării este mai stresantă ca asumarea ei;  
- probabilitatea apariţiei situaţiei stresante - incertitudinea are efecte mai stresante decât 

certitudinea pesimistă a iminenţei confruntării cu o situaţie stresantă. 
Iamandescu ( Stresul psihic si bolile interne, p.32-33), analizând agenţii stresanţi, arată că sunt 

reprezentaţi de: intensitate, durată, noutate, bruscheţea cu care  acţionează. 
Subiectul, prin evaluare, dacă stabileşte că agenţii stresori sunt nocivi, reacţionează emoţional prin 

anxietate, iar la nivel cognitiv şi voliţional, prin acţiuni adaptative. Reevaluările determină noi reacţii 
emoţionale, comportamentale şi cu evoluţie în zona stresului psihic. 
 

 

 

 

 



4 
 

 
Stres 
profesional 

 
 
Stres de 
subsolicitare 
 
 
 
Stres de 
suprasolicitare 
 
 

 
3. FORME GENERALE DE STRES 

  

 
- stres profesional: la care pot participa concomitent ori nu stresori fizici (zgomote, vibraţii de 

temperatură şi luminozitate), chimici (substanţe chimice volatile, iritabile), psihofizici (natura muncii, 
relaţiile interumane, nivel de motivaţie, obiceiuri etc). 

- stresul de subsolicitare: este determinat de modificarea caracterului anumitor activităţi profesionale. 
Creşterea ponderiii activităţilor de supraveghere şi controlul pe măsura dezvoltării automatizării, a 
dialogului cu panoul de comandă sau calculatorul în detrimentul lucrului în echipă, conduc la diminuarea 
comunicaţiilor, monotonie excesivă, izolare. In acelaşi context, necesitatea de a efectua anumite sarcini 
repetitive, monotone, cărora subiectul nu le găseşte nici o justificare sau chiar inactivitatea, aşteptarea 
prelungită a unor semnale, pot deveni surse de stres; 

- stresul de suprasolicitare: caracteristic persoanelor cu program de  lucru prelungit şi sarcini de mare 
diversitate. Apare frecvent în rândul managerilor, în special a celor de nivel superior şi mediu. Anchetele 
au arătat că de obicei, managerii îşi iau de lucru acasă, rezolvă diferite probleme în cursul călătoriilor, 
acordând o pondere ridicată din timp problemelor profesionale şi reducând progresiv timpul detinat 
familiei şi relaxării. 

 

DE 
RETINUT! 

 
 
 
 

 
4. FAZELE STRESULUI 

 
Reacţia organismului în raport cu un agent stresant se derulează în trei faze: 

DE 
RETINUT! 
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Alarma 
 
 
 
Rezistenta 
 
 
 
 
Epuizare 
 
 
 
 
Adaptare  

a). Reacţia de alarmă: constă în „mobilizarea tuturor părţilor din organism. Ele sunt chemate 
întrucâtva la arma, ele nu mai lucrează pentru sine, ci în colaborare, pentru apărarea organismului. Este 
reacţia de apărare ce cuprinde o parte de şoc urmată de contraşoc. Fenomenele din contraşoc sunt, în 
ansamblu, opuse celor din faza de şoc şi se soldează  cu o creştere a activităţii morfologice şi fiziologice” 
(Hans Selye - Înţelepciunea stresului, p.12).  

b). Faza de rezistenţă: „persoana se adaptează la agentul stresant  (luptă cu factorul de stres). 
Dacă această fază durează dincolo de anumite limite , energia de rezistenţă (Selye) se epuizează şi astfel 
intrăm în faza de epuizare” (Hans Selye - Înţelepciunea stresului, p.12). Capacitatea de rezistenţă creşte 
peste medie.  

Iamandescu (Stresul psihic şi bolile interne, p.2) spune că organismul s-a adaptat la situaţie, 
comportându-se relativ normal, dar cu persistenţa modificărilor din stadiul de alarmă (contraşoc prelungit 
datorită persistenţei agentului stresor).  

c). Faza epuizării (Stresul psihic şi bolile interne, p. 2): se dezvoltă când adaptarea nu mai poate fi 
menţinută, fiind marcat prin consecinţe nocive ale persistenţei lor. Oboseala acumulată şi lipsa de speranţă 
fac să se reducă activitatea, mecanismele de apărare devin ineficiente şi intervine prăbuşirea.  

Toate aceste trei etape sau faze se includ în termenul de „sindrom general de adaptare” sau 
„sindromul lui Selye” sau „sindrom biologic de stres”. 
             Primul element este antrenamentul cognitiv pentru adaptarea la stres : 

- înţelegerea cauzei stresului mai degrabă decât tratarea simptomelor ; 
- confruntarea situaţiei percepute cu realitatea ; 
- conştientizarea posibilităţii de schimbare ; 
- acţiune în conformitate cu dorinţa.  
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Efecte ale 
stresului 

  
                                                             5.  EFECTELE STRESULUI                             

    In conformitate cu “The American Heritage College Dictionary”                                                                    
ediţia a treia, 1997, stresul este “o stare de dereglare sau disconfort mental sau afectiv care care apare 
ca răspuns la influenţe externe negative şi care se caracterizează de obicei prin creşterea pulsului, a 
tensiunii arteriale, musculare, iritabilitate şi deprimare, această stare fiind provocată de un stimul sau o 
împrejurare”. 
 

             Efectele stresului: 
a) Plan fizic: oboseală persistentă, greaţă, tremur al muşchilor, mişcări involuntare, dureri de cap, probleme 

de vedere, scrâşnit din dinţi, slăbiciune, urinare frecventă, afecţiuni fizice nespecifice, constipaţie, 
diaree, extremităţi reci şi umede. 

b) Plan afectiv: anxietate, vinovăţie, suferinţă, negare, frică, nesigurantă, pierderea controlului, deprimare, 
teamă, sentimentul de a fi copleşit, furie intensă, iritabilitate, agitaţie. 

c) Plan cognitiv: învinovăţirea celorlaţi, derută, atenţie redusă, vigilentă crescută sau scazută, lipsă de 
concentrare, probleme de memorie, capacitate redusă de rezolvare a problemelor, capacitate redusă de 
gândire abstractă, dificultate în luarea deciziilor, gândire obsesivă, stări meditative. 

d) Plan comportamental: instabilitate în activităţi, lipsa de participare / retragere, izbucniri emoţionale şi 
fizice, suspiciune, modificari ale obiceiurilor de comunicare, pierderea sau creşterea apetitului, consum 
crescut de alcool / droguri, incapacitatea de a se odihni, exces de sensibilitate la mediu, ritm, insomnie, 
coşmaruri, cumpărături în exces, ca urmare a unui impuls.  

 
 

ATENTIE! 
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           6. STRATEGII DE MANAGEMENT AL STRESULUI 
 

In lucrarea  Managementul instituţiilor educaţionale, I. Jinga identifica trei tipuri de strategii de 
management al stresului: 

a) strategii referitoare la cerinţe: manipularea percepţiei şi a cerinţelor faţă de subordonaţi, aceasta 
presupunand influenţarea cerinţelor de către manager , indicarea modalităţilor de realizare a lor ( 
formularea cerinţei, dar şi acordarea de indicaţii asupra modului de rezolvare), gradarea creşterii dificultăţii 
cerinţelor, negocierea alocării resurselor pentru îndeplinirea unor sarcini, schimbarea sarcinii sau a 
procedurii de realizare, dacă situaţia impune aceasta, utilizarea unei comunicări adecvate în formularea şi 
prezentarea cerinţelor; 

b) strategii referitoare la capacităţi: evaluarea şi îmbunătăţirea percepţiei asupra acestora. Se 
urmăreşte  motivarea pentru activitate şi pregătirea sau antrenamentul; trebuie sa învăţam să facem faţă 
stresului şi sa ne obişnuim cu el în diferite situaţii, pentru că frica de a nu reuşi  duce la descreşterea 
performanţelor individuale; 

c) strategii referitoare la răspunsuri: se urmăreşte atenuarea răspunsurilor disfuncţionale ale 
subordonaţilor la solicitări; pot fi răspunsuri fiziologice, psihologice şi comportamentale. În modificarea  
răspunsurilor fiziologice şi psihologice se poate interveni recurgând  la diferite tehnici de relaxare sau 
meditaţie, fie în timpul activităţii, fie în pauze speciale. O atentie deosebita trebuie acordata. 
          Albretch K. (Stress and Manage: Making it work for you) a sugerat ca salariaţii sunt mai performanţi 
când urmatoarele 9 variabile există în zona de confort: 
1. Incarcatura muncii: prea multă sau prea puţină muncă sunt stresante. In general, performanţele cele mai 

bune le avem când munca este moderată. 
2. Claritate a descrierii muncii şi criterii de evaluare: cu toate că avem o descriere clară a muncii, ce 

sporeşte performanţa, nu este bine să avem prea multa rigiditate. 
3. Variabile fizice: spaţiul de muncă trebuie să asigure o zonă de confort salariaţilor, luând în considerare 

DE 
RETINUT! 
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Prevenirea- 
combaterea 
stresului 

temperatura, zgomotul, lumina, poluarea, marimea etc. 
4. Statutul profesiei: un statut extrem de înalt ori extrem de jos tinde să fie mult mai stresant. 
5. Responsabilitatea: se referă la cantitatea de control asumată a persoanei care este importantă pentru 

slujbă. Nici subîncarcarea nici supraîncărcarea nu sunt benefice.  
6. Varietatea sarcinilor: muncile care sunt plicticoase, repetitive şi monotone tind să fie mult mai stresante. 
7. Contactul uman: unele slujbe cer mai multă interacţiune cu alţi oameni decât altele. Stresul este cel mai 

redus când există o potrivire între  interesul salariaţilor în interacţiunea cu ceilalţi  şi cu cerinţele 
slujbei. 

8. Probleme fizice: unele slujbe solicită mai mult fizic decât altele.  
9. Probleme psihologice: prea multe probleme mentale pot conduce la frustrare şi epuizare. Provocarea 

mentală diminuata poate duce  la plictiseală.  
Tehnici de management al stresului: 

• Gandeşte pozitiv – trebuie să învăţăm să gândim pozitiv! 
• Ai grijă de tine prin alimentaţie  sănătoasă şi exerciţii fizice regulate! 
• Fă exerciţii de relaxare sau de meditaţie! 
• Controlează-ţi perioadele de cădere! 
• Fă pause! 
• Nu uita să faci în fiecare zi ceva care te bucură! 
• Acceptă situaţiile pe care nu le poţi controla! 
• Dacă este necesar, apelează la un specialist! 
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TEME PENTRU AUTOEVALUARE: 
 

1. Delimitare conceptuala: stres – distres – eustres 
2. Delimitarea caracteristicilor agentilor stresori 
3. Descrierea formelor generale de stres  
4. Analiza fazelor stresului 
5. Identificarea efectelor stresului 
6. Descrierea modalitatilor de prevenire / combatere a stresului 

 
 
 


