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Studiul dat abordează problematica stresului ocupațional, per general, precum și identificarea surselor de stres în 

particular la procurorii din Republica Moldova. În cercetare au fost identificate sursele principale de stres în munca 

procurorilor: stresori organizaționali, stresori operaționali, factori de stres externi și interni, precum și factori de stres ce 

vizează viitorul profesional. Evidențierea acestor surse ar facilita organizarea eficientă a muncii și ar da posibilitatea de 

a acționa la nivelul promovării strategiilor de gestionare a stresului în mediul organelor de drept.  

Cuvinte-cheie: stres, stres ocupațional, surse de stres, procuror, organe coercitive. 

 

SOURCES OF OCCUPATIONAL STRESS IN PROSECUTORS 

This study aimed to investigate the problem of occupational stress, in general and to identify the stressors in the job 

of prosecutors from the Republic of Moldova in particular. The research identified the main stress factors in the 

prosecutors' work: organizational stressors, operational stressors, external and internal stressors, as well as stressors related 

to the future professional. Highlighting these sources would facilitate the efficient organization of the work, as well as 

give the possibility to act at with the view of promoting stress management strategies in the law enforcement area.  

Keywords: stress, occupational stress, stressors, prosecutor, coercive organs. 

 

 

Introducere 

Activitatea profesională a procurorilor derulează deseori în situații cu rezultate imprevizibile. La fel, pro-

fesia dată este asociată cu o responsabilitate înaltă decizională, cu necesitatea comunicării cu un contingent 

diferit de cetățeni (delincvenți, criminali). Astfel, impactul stresului psihic și fizic necesită acțiuni decisive 

din partea procurorilor prin capacitatea de a-și asuma riscuri etc. În asemenea condiții, sarcina cea mai 

importantă devine obținerea unei eficiențe profesionale maxime, menținând în echilibru sănătatea mintală și 

integritatea personală. 

Un aspect esenţial pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei Procuraturii este modul în care angajaţii 

se raportează la munca pe care o depun în cadrul organizaţiei. Analiza reprezentării sociale a muncii, corelată 

cu analiza surselor de stres ocupaţional şi a strategiilor de a face faţă acestui fenomen poate facilita înţelege-

rea modului în care indivizii se raportează la munca lor şi, implicit, la stadiul actual al reformei din domeniul 

lor de activitate. De asemenea, abordarea poate facilita identificarea problemelor pe care subiecţii le percep 

ca fiind importante în managementul eficient al schimbării. 
 

Actualitatea 

Problema privind cercetarea stresului și a factorilor care determină dezvoltarea lui în activitatea 

profesională are un rol esențial în cercetările psihologiei aplicate [1-3]. Dezvoltarea problemei date devine 

accentuată și relevantă în perioadele de criză a dezvoltării societății, care cer eforturi mari în mobilizarea 

potențialului adaptativ al profesioniștilor [4-7]. Acest fapt se datorează nu doar influenței crescânde a cerin-

țelor specifice divesității activităților profesionale și a intensivității sarcinilor de muncă, ci și nevoii de a ac-

ționa rapid în contextul reorganizărilor și schimbărilor la locul de muncă, care de cele mai dese ori sunt lega-

te cu un nivel ridicat de incertitudine, risc crescut de a pierde locul de muncă, statutul material și social etc. 

Studiile în domeniul cercetării diferitor forme de stres, impactul negativ asupra vieții umane și asupra 

sănătății este unul dintre domeniile de importanță majoră ale psihologiei aplicate în ultimele trei decenii. 

Acest fapt este demonstrat de creșterea constantă a numărului de publicații la acest subiect, de crearea de noi 

programe științifice și aplicative și de crearea unor mari centre internaționale de cercetare a stresului. Iar 

apariția pe „piața” muncii a serviciilor psihologice în domeniul organizațional și a numărului semnificativ de 

tehnologii de gestionare a stresului demonstrează actualitatea studierii acestui fenomen [8, p.70]. 

O concentrare majoră a atenției asupra subiectul dat se explică prin legătura directă cu necesitățile actuale 

ale practicii sociale moderne. Statisticile triste la capitolul creșterea numărului maladiilor de „etiologie stre-

sogenă”, exluderea și disturbarea a celei mai active părți a populației din procesul de muncă, pierderea forței 
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de muncă calificate din cauza incapacității de adaptare la noi forme de activitate, problemele psihologice, 

legate de intensitatea crescută informațională, precum și diverse forme de „probleme/griji personale” (spre 

ex.: epuizare mentală, desocializare, ardere profesională, forme specifice ale deformării profesionale și per-

sonale), iată doar una dintre cele mai scurte liste de probleme cu care se confruntă societatea modernă [9]. 

În literatura de specialitate întâlnim unele surse care tratează conceptul de stres la general [10-14], iar 

altele se referă la stresul ocupaţional în particular [15]. 

Hans Selye a fost primul autor care a definit stresul și în viziunea căruia stresul este răspunsul nonspecfic 

al organismului la o anumită solicitare la care este supus. H.Wolff defineşte stresul ca fiind reacţia individu-

lui la diverşi agenţi nocivi şi ameninţători; o stare dinamică a organismului. Z.Bogathy a definit stresul ca un 

stimul, răspuns sau ca rezultat al interacţiunii stimul-răspuns, interacţiune care exprimă un oarecare dezechi-

libru al relaţiei persoanei cu mediul său.  

Cercetările privind stresul la locul de muncă au o deosebită importanță, deoarece stresul perceput are im-

plicații nu doar pentru individ și pentru bunăstarea acestuia, ci și pentru cei aflați în îngrijire și pentru organi-

zație în ansamblul său. Pe lângă faptul că stresul ocupational este o problemă importantă în majoritatea ţări-

lor, el mai este și responsabil pentru numeroase maladii, care provoacă şi multă suferinţă, ineficiență în acti-

vitatea cotidiană. Stresul apare ca reacţie de adaptare a organismului nostru la acei factori din exterior pe 

care îi percepem ca fiind agresivi şi care adesea ne induc o stare de alarmă resimţită atât la nivel psihic (în-

cordare, teamă, nervozitate), cât şi fizic (creşterea secreţiei de adrenalină, intensificarea bătăilor inimii, 

transpiraţie). Stresul nu este propriu-zis o boală, dar poate duce în timp la îmbolnăvire. De aceea, este bine să 

ştim ce anume ne stresează și cum ne putem elibera de stres, în special de stresul ocupațional, care este unul 

dintre factorii negativi ce influențează eficiența și performanța în muncă. 

Activitatea profesională produce un impact semnificativ asupra stării psihoemoționale a persoanei. Speci-

ficul activității are un impact semnificativ asupra dinamicii dezvoltării caracteristicilor personale ale indivizi-

lor, precum și asupra formării propriu-zise a stresului la locul de muncă. Acesta din urmă prezintă un feno-

men diversificat, exprimat în reacții psihice și fizice la situațiile stresante în activitătea profesională. 

În literatura de specialitate regăsim numeroase teorii şi modele ale stresului ocupaţional, cu precădere 

liniare şi statice, dintre care amintim: Modelul potrivirii persoană–mediu [16], Modelul solicitărilor şi 

controlului [17], Teoria tranzacţională [18], Modelul dezechilibrului efort–recompensă [19], Modelul 

solicitărilor şi resurselor [20]. 

Cercetările în acest domeniu au identificat surse potenţiale de stres (factori stresori). Argumentul central 

al acestei perspective este că anumite forţe externe acţionează asupra organismului într-o manieră care îl 

dezechilibrează.  

Sursele stresului ocupaţional pot fi grupate în următoarele şase categorii: stresori intrinseci muncii, legaţi 

de rolul în organizaţie, de relaţiile la locul de muncă, de dezvoltarea carierei, de structura şi climatul 

organizaţional, precum şi stresori ce rezultă din conflictul muncă-familie [21]. 

Astfel, printre sursele intrinseci de muncă sunt evidențiate: factori ce țin de temperatura şi umiditatea 

ambientale, presiunea atmosferică, zgomot, iluminat, rezonanţă cromatică şi materiale fizico-chimice [22]; 

munca repetitivă şi monotonă [23]; volumul de muncă; ritmul de muncă alert; munca în schimburi [24]; zile 

de muncă peste program [25,26]. 

Alt tip de stresori sunt legați de rolul în organizație: ambiguitatea de rol, conflictul de rol și responsabili-

tatea pentru oameni [27]. 

Alt grup se referă la stresori ce rezultă din relaţiile la locul de muncă: relaţiile interpersonale; suportul 

social [28,29]. 

Printre stresorii legaţi de dezvoltarea carierei poate fi menționată insecuritaeta muncii. Studiul lui Lee şi 

al colaboratorilor săi [30] arată că persoanele cu un loc de muncă instabil se confruntă cu un risc mai mare de 

a dezvolta o boală cardiovasculară peste patru ani, în timp ce Kopp şi colaboratorii săi [31] arată, pe baza 

datelor studiului longitudinal Hungarostudy Epidemiological Panel 2006, că insecuritatea locului de muncă 

face ca riscul mortalităţii premature în rândul bărbaţilor să crească de mai mult de trei ori.  

Un alt grup important sunt stresorii legaţi de structura şi climatul organizaţional. Libertatea de decizie şi 

controlul sunt aspecte importante în planificarea posturilor şi în organizarea activităţii [17, p.37]. Ele se 

referă la măsura în care angajaţii pot participa la luarea deciziilor ce privesc munca lor. 
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Stresori ce rezultă din conflictul muncă-familie: conflictul dintre muncă şi familie [32]; sindromul timpului 
liber pierdut (lost free time szndrome) apare în cazul angajaţilor care fac o muncă deosebit de obositoare, 
fizic sau psihic. 

Studii relevante cu referire la organele coercitive în domeniul stresului ocupațional pun accent pe urmă-
torii factori organizaționali ce induc starea de stres, cum ar fi: procesele birocratice, lipsa de sprijin din partea 
societății și a șefilor, lipsa oportunităților de promovare în organizație [33]. Iar printre factorii externi care 
afectează munca angajaților din organele de drept este relația organizației cu mass-media [34]. Un potențial 
factor stresor este codul deontologic, care impune angajaților să urmeze anumit comportament atunci când își 
desfășoară activitatea la locul de muncă. 

Există mai multe clasificări ale factorilor de stres la angajații din domeniul dat. Mai mulți autori se referă 
la patru grupuri principale, și anume: stresori organizaționali, stresori operaționali, stresori externi și stresori 
personali [35]. Printre cei mai serioși factori de stres se numără stresorii operaționali, de ex.: trăirea unei 
tragedii la locul de muncă [36]. Cel de-al doilea grup sunt stresorii organizaționali, de ex.: reorganizări la 
locul de muncă, stilul cvasimilitar, lipsa sprijinului din partea șefilor, ierarhizarea departamentală etc. [37].  

Drept consecințe, factorii de stres asociați muncii, indiferent de tipul lor, provoacă un efect negativ asupra 
sănătății angajaților [38,39]. Cercetările arată că stresorii la locul de muncă pot cauza probleme fiziologice, 
cum ar fi bătăi de inimă, dureri în articulații, dureri de cap, anxietate, depresie, dureri de spate, diabet, 
accident vascular cerebral. Iar problemele de sănătate ale angajaților din domeniul coercitiv, comparativ cu 
alți angjați din alte domenii, ar fi: maladii cardiovasculare, dureri de spate, probleme de anxietate, depresie și 
tulburări de somn; o tendință specifică ar fi că persoanele sunt mai susceptibile comparativ cu angajații din 
alte domenii [40]. Cercetările lui Violanti și colab. [41] arată că multe persoane din acest domeniu suferă de 
sindromul metabolic, care include excesul de grăsimi corporale, tensiunea arterială ridicată, colesterol ridicat 
etc., cauza fiind supraoboseala la locul de muncă și acasă, iar probabilitateea de insomnie este ridicată în 
cazul trecerii de la turele de zi la cele de noapte (în cazul subdiviziunilor specializate). 

 

Metodologia cercetării 
În cadrul experimentului, pentru determinarea surselor de stres ocupațional specifice profesiei de procuror 

a fost utilizată Metoda focus-grupului – metodă calitativă de stocare a informației.Terminul „focus -group” 
este o abreviere a conceptului de „interviu focalizat” propus de un grup de cercetători: R.Merton, M.Fiske și 
P.Kendall în 1946. Potrivit lui T.Greenbaum (autorul manualului axat pe focus-grupurile din Occident), acest 
tip de cercetare include patru elemente generale: Concentrarea unui anumit număr de respondenți într-un loc 
anume; Interacțiunea participanților; Discuța este moderată de un profesionist, care duce ideea spre scopul 
cercetării; Baza teoretică a focus-grupului este scenariul, scopul fiind focusarea pe o anumită problemă sau 
subiect. Accentul punându-se pe dinamica grupului și exprimările spontane.  

Numărul participanților la cercetare – 15 procurori. Eșantionul a fost segregat pe gen și post de condu-
cere – 7 femei și 8 bărbați, 5 procurori șefi ierarhic-superiori și 10 procurori-angajați.  

Obiectivul ședinței: Identificarea surselor de stres ocupațional la procurori. 
 

Analiza rezultatelor cercetării 
Interviul a fost structurat în două etape: întrebări focusate asupra stadiului preliminar și chesionarul, care 

a fost organizat din 4 itemi generali și 4 itemi ce corelează cu obiectivul prezentat în Tabel. 

În cadrul discuției, pentru a primi răspunsuri mai detalizate, au fost puse și întrebări de concretizare.  

Tabel 

 Rezultatele cercetărilor după metoda focus-grupului 

Nr. Întrebări Răspunsuri 

1. Vă este cunoscut termenul „stres”? Toți respondenții au dat un răspuns afirmativ. 

2. Ce presupune, după părerea Dvs., 

stresul? 

Incertitudine la locul de muncă;  

Remanieri frecvente în sistem; 

Timp insuficient acordat familiei. 

3. Ce știți despre stresul profesional? 

 

Stres generat de interacțiunea cu bănuiții, învinuiții; 

Stres generat de comunicarea cu șefii; 

Comunicarea defectuoasă cu colegii; 

Unii colegi pot provoca conflicte. 
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4. Cât de actual este acest fenomen 
pentru profesia de procuror? 

Toți respondenții au răspuns că este actual. 

5. Cum credeți, care ar fi sursele 
stresului profesional la procurori? 
 
 
 
 

Care ar fi consecințele? 
 

Comunicarea și interacțiunea cu multă lume; 
Riscul de a nu face față volumului de lucru; 
Investigarea colegului de serviciu; 
Starea psihoemoțională a șefului; 
Conflictele șefului cu superiorii-ierarhici. 
 

Consecințe administrative și penale; 
Abuz psihologic din partea rudelor victimelor, a colegilor; 
Ar putea fi afectată integritătea vieții personale și a familiei; 
Abuz psihologic din partea familiei că nu petrec timp cu ea 
și perturbarea relațiilor de familie. 

6. Ce părere aveți despre serviciul 
Dvs.? 
 

Bună; 
Responsabilitate sporită; 
Este o profesie care determină mult risc, asumare de 
responsabilitate. 

7. Care este specificul muncii Dvs.?  
Specificați, ce presupune volum 
mare? 

Volumul mare de lucru; 
Lucru monoton (scriu mult), multă birocrație (completare de 
registre, hârtii); 
Termene-limită restrânse de procedură investigativă; 
Program de lucru nenormat; 
În concediu sunt deranjat de apelurile telefonice legate de 
activitate; 
Concediul nu poate fi luat integral. 

8. Care sunt criteriile de promovare 
în funcție? 
 

Criteriile sunt uneori neclare și neobiective; 
După preferințele șefului; 
La funcții de conducere în mare parte sunt promovați bărba-
ții, iar dacă sunt promovate femei, funcțiile nu au putere 
decizională; 
Câteodată, șefii intenționat nu promovează subalternii, 
pentru că riscă să piardă un profesionist bun. 

9. Care sunt, după părerea Dvs., 
factorii externi ce vă afectează 
munca, imaginea de procuror, 
comportamentul? 
 

Mass-media; 
Presiunea publică, din partea societății; 
Factorul politic (schimbarea puterii) și, ca consecință, 
remanierile în sistem; 
Cauze penale de rezonanță și răzbunare din extern; 
Intimidarea din partea persoanelor influente; 
Dosare nefinalizate și te simți ineficient în lucru. 
Procedurile birocratice din judecătorii; 
Lipsa sprijinului emoțional din partea familiei și a colegilor 
de serviciu. 

10. Cum vă apreciați starea actuală de 
sănătate, de ce factori depinde ea? 
 
 
 
 
 
 
 
Ați încercat să apelați la specialist 
(psiholog)? 

Sunt obosit/ă emoțional; sunt apatic; am nevoie de mai mult 
timp pentru odihnă; 
Insomnii; dureri de cap; dureri de stomac; 
Mi se pare că am trecut prin depresie;  
Am acumulat kilograme în plus; 
Fumez foarte mult; consum exagerat cafea; 
Fac uneori căderi nervoase, accese de furie asupra membrilor 
familiei; 
Aș vrea să merg la sport, dar nu sunt ore disponibile pentru 
femei în sala de forță; 
Nu. Procurorii, în mare parte, au frică de psiholog.  
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Analizând factorii generatori de stres în mediul procurorilor din Republica Moldova am evidenţiat urmă-
toarele categorii: stresori organizaționali (reorganizări la locul de muncă, lipsa sprijinului din partea șefilor, 
ierarhizarea departamentală, procesele birocratice, structura și climatul organizațional), stresori operaționali 
(interacțiunea cu criminalii, trăirea unei tragedii la locul de muncă, ambiguitatea de rol, legată de cercetarea 
penală a colegilor, conflictul de rol, responsabilitatea pentru ooameni); stresori externi (relația organizației 
cu mass-media, presingul politic și social, conflictul muncă-familie) și stresori intrinseci (munca monotonă 
și repetitivă, volumul mare de lucru, ritmul de muncă alert și în permanentă încordare, munca peste program) 
și preocupări vizând viitorul profesional. 

Diferenţele de gen, deşi regăsite în literatura de specialitate privind stresul profesional [42], sunt și ele 
prezente în studiul dat. Ele apar la nivelul promovării în carieră și la nivelul stresorilor externi în conflictul 
dintre muncă și familie. 

 

Concluzii 

Astfel, cercetarea dată dă teren pentru un studiu mai aprofundat vis-à-vis de factorii stresori în corelație 
cu alte variabile și pe un eșantion mai vast. O dignosticare mai amplă a factorilor de stres la locul de muncă 
va permite să aflăm mai mult despre angajat și mediul social cu care interacționează. Iar analiza detaliată a 
rezultatelor cercetării ne va permite să construim un sistem eficient de prevenire a stresului în activitatea 
profesională a procurorilor, să dezvoltăm și să implementăm la nivel de organizație un set de măsuri 
organizatorice și manageriale, care, în final, vor duce spre performanțe în muncă. 
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