
n HAOS ȘI SUPRAÎNCĂRCARE
n Unul din doi angajaţi români
consideră că nivelul de stres la locul
de muncă actual este ridicat, iar
15,4% afirmă că este chiar
nesustenabil de mare, potrivit unui
sondaj al platforme de recrutare
online BestJobs. Pentru alţi 27%
angajaţi români stresul este moderat
şi doar 7,7% declară că este scăzut
sau lipseşte. Potrivit sursei citate,
mediul de lucru dezorganizat şi
haotic, supraîncărcarea şi primirea
de responsabilităţi care ies din aria
lor de competenţe reprezintă
principalii trei factori de stres invocaţi
de jumătate din angajaţi. De
asemenea, patru din zece angajaţi
explică stresul ridicat prin faptul că
sunt nevoiţi să preia din
responsabilităţile colegilor, iar 37%
sunt stresaţi de comunicarea slabă
între manageri şi echipă. Studiul
arată că trei din zece spun că
aşteaptă prea mult ca superiorii să ia
anumite decizii şi că nu există muncă
în echipă, fiecare fiind pe cont
propriu. Alţi factori de stres pentru doi
din zece respondenţi sunt faptul că li
se impun obiective greu de realizat,
că primesc termene nerealiste sau că
nu li se dau toate informaţiile de care
au nevoie. E-mailurile sau SMS-urile

primite de la superiori în afara orelor
de program contribuie și ele la gradul
ridicat de stres al angajaţilor.

n NIVELUL DE STRES A
CRESCUT ÎN ULTIMII TREI ANI n

„Opt din zece respondenţi au
spus că nivelul de stres a crescut în
ultimii trei ani, iar pentru mai bine de
jumătate dintre aceştia, s-a dublat.
Dacă pentru 43,4% dintre
respondenţi nivelul de stres este
ridicat doar în anumite perioade din
an, patru din zece spun că este la fel
pe tot parcursul anului. Doi din zece
respondenţi afirmă că deja au ajuns
la burnout, trei din zece cred că în cel
mult o jumătate de an vor ajunge la
epuizare, iar 15% estimează că se
vor epuiza în cel mult un an”, arată
rezultatele analizei.

n INSOMNII ȘI PROBLEME DE
SĂNĂTATE n

Şase din zece respondenţi au
spus că şi-au căutat alt job mai puţin
stresant, în condiţiile în care 46%

dintre angajaţi au răspuns că au avut
insomnii din cauza stresului, iar un
sfert - că au avut probleme grave de
sănătate pe fond de stres. De
asemenea, 37% dintre respondenţi
admit că şi-au descărcat stresul
acumulat la job asupra familiei sau
prietenilor. Cei mai mulţi angajaţi
care au răspuns la sondajul BestJobs
(54%) spun că firma nu face nimic
pentru a reduce stresul la locul de
muncă, iar alți 42% nu sunt siguri că
angajatorul face ceva în acest sens.

În acelaşi timp, angajaţii ştiu deja
care ar fi soluţiile care i-ar ajuta să
reducă stresul de la birou. Cei mai
mulţi dintre respondenţi (52%) sunt
de părere că e nevoie ca managerii
să comunice mai bine cu angajaţii şi
aproape tot atâţia (49%) cred că e
nevoie ca firmele să angajeze mai
mulţi oameni. Sondajul BestJobs a
fost efectuat în perioada 2- 18
octombrie 2019, pe un eşantion de
1.018 de utilizatori de internet.
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Harta aisemnal.ro a fost lansată
Preşedintele Autorității Naționale pentru

Administrare și Reglementare în Comunicații
(ANCOM), Sorin Grindeanu a declarat, marți,
la evenimetul lansării platformei on-line
„aisemnal.ro”, care arată acoperirea şi
nivelul de semnal mobil pe întreg teritoriul
ţării, că aceasta ar putea genera competiţie
între operatorii de tehnologie. „Odată cu
lansarea acestui portal, fiecare utilizator din
România poate să vadă pe o hartă a ţării
noastre pe fiecare stradă, în fiecare
localitate, nivelul de semnal al fiecărui
operator mobil activ pe piaţa din România şi
pe fiecare tehnologie în parte, fie că vorbim
de 2G, 3G, 4G. Acest lucru noi l-am
considerat extrem de important pentru
oameni, astfel încât în momentul în care aleg
un operator sau altul să ştie să-şi ia
informaţiile extrem de bine, în mod gratuit,
de pe , astfel încât alegerea pe care o s-o
facă să ofere toate informaţiile necesare.
Vom dezvolta şi pentru aplicaţii pe mobil”, a
declarat Sorin Grindeanu.

Măsurătorile efectuate de specialiştii
ANCOM au fost realizate în perioada mai -
septembrie 2019, în 13.400 localităţi din
România cu mai mult de 10 locuitori,
conform celui mai recent recensământ al
populaţiei şi al locuinţelor (Institutul Naţional
de Statistică 2011) şi pe lungimea a peste
246.000 km. Acoperirea cu semnal a
localităţilor a fost măsurată parcurgându-se
drumurile accesibile, bulevardele şi străzile
principale, precum şi străzile secundare,
astfel încât localitatea să fie cât mai omogen
măsurată.

Pe scurt. Ce factori generează neplăceri

Jumătate din salariații români sunt
foarte stresaţi la serviciu

Constănțeanul nostru de 111
ani și secretul longevității sale

Momente emoționante 

Momente emoționante s-au derulat
marți, 22 octombrie, cu prilejul tradiționalei
festivități dedicate seniorilor Constanței în
semn de prețuire pentru
vârsta pe care au
împlinit-o și pentru
contribuția pe care au
avut-o la dezvoltarea
orașului,. Primarul
Decebal Făgădău l-a
premiat pe cel mai
longeviv constănțean
pentru venerabila vârstă
de 111 ani! Se numește
Vasile Dămășaru și a
depășit demult
Centenarul, iar marți a
urcat plin de fericire pe
scena Casei de Cultură,
în aplauzele celor peste 400 de seniori
prezenți la eveniment. Născut pe 7 martie
1908, în Bulgaria, Vasile Dămășaru a
trecut prin multe. Din anii 1960 este
mândru constănțean. Doar datele din
buletin îi trădează vârsta pentru că altfel ai
crede că este un bunicuț de cel mult 80 de
ani, nicidecum de 111. În fiecare zi pleacă

singur de acasă și, din cartierul Tomis 3,
ajunge pe jos, tocmai în Parcul Tăbăcăriei,
unde se întâlnește cu prietenii de-o viață.

Vasile Dămășaru a fost
bucuros să împărtă cu
concetățenii săi secretul
secretul longevității.
„Merg mult. Merg și
seara și ziua, uneori chiar
și până în Satul de
Vacanță. Uneori mă duc
chiar și la restaurant cu
prietenii, mai bem câte o
bere ca să mai treacă
timpul. Zilnic mă
întâlnesc cu băieții.
Mănânc de toate, nu țin
cont. Ce am pe masă,
aia mănânc, dar totul cu

măsură. Le doresc tuturor să ajungă la
anii mei. Mă simt foarte bine“, a declarat
venerabilul domn Vasile Dămășaru,
constănțeanul nostru de 111 ani.

La mulți ani, domnule Vasile
Dămășaru! Să aveți multă sănătate,să vă
bucurați de viață și să vă mențineți spiritul
la fel de tânăr ca și până acum!


