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CÂT DE MULT TREBUIE SĂ MUNCIM? 
 

Orele lungi de muncă cresc  riscul de boli cardiovasculare, reprezentând un factor de 
risc pentru incidenţa bolii coronariene şi a  accidentelor vasculare cerebrale. În acelaşi 

timp, scad productivitatea. 

 

 

 

Un studiu, publicat recent în revista britanică The Lancet, care analizează impactul orelor lungi 
de muncă din perspectiva riscului de a dezvolta boli coronariene şi accidente vasculare 



 

cerebrale şi care a analizat informaţii despre 603 838 de persoane, relevă faptul că angajaţii 
care lucrează ore suplimentare (adică peste 40 de ore pe săptămână) prezintă un risc mai mare 
de accidente vasculare cerebrale decât cei care lucrează norme standard. Aceste constatări 
sugerează faptul că ar trebui acordată mai multă atenție gestionării factorilor de risc vascular la 
persoanele care lucrează peste program. 

Orele suplimentare de lucru, chiar dacă nu ating maximul de 55 ore, afectează sănătatea în 
mod negativ. Programul de lucru între 41 şi 48 de ore conduce la un risc de 10% a accidentelor 
vasculare cerebrale, în timp ce programul de lucruu între 49 și 54 de ore pe săptămână 
conduce la un risc de 27% a accidentelor vasculare cerebrale. 

 

Conform studiului, există o legătură puternică între un pogram de lucru de 55 sau mai multe ore 
pe săptămână și frecvenţa de apariţie a bolilor cardiovasculare. Astfel, persoanele care 
muncesc peste 55 de ore pe săptămână au un risc crescut (cu 33%) a accidentelor vasculare 
cerebrale și cu 13% mai multe şanse de a dezvolta boala coronariană, comparativ cu 
persoanele care lucrează 35- 40 de ore pe săptămână. 

Boala Coronariană (CHD) apare atunci când se acumulează o placă de grăsimi în interiorul 
arterelor coronare - arterele care alimentează muşchiul cardiac cu sânge bogat în oxigen. Placa 



 

se poate întări sau rupe în timp, limitând sau blocând fluxul de sânge. Mușchiul inimii poate 
deveni slăbit, ceea ce duce la aritmii - bătăi neregulate ale inimii - şi insuficienţă cardiacă. 

 

Un alt studiu, care s-a întins pe durata a 12 ani, a demonstrat legătura dintre surmenajul la locul 
de muncă şi bolile cardiace. Studiul Whitehall II a început în 1985 și a implicat 10.308 de 
funcționari publici cu vârsta cuprinsă între 35 și 55 de ani, din cadrul a 20 de birouri de servicii 
publice cu sediul la Londra. După ajustarea factorilor socio-demografice cum ar fi vârsta, sexul, 
starea civilă şi clasa profesională, s-a ajuns la concluzia că munca cu 3-4 ore peste program 
este asociată cu o rată cu 60% mai mare de CHD comparativ cu un program standard de lucru.  

Bolile de inimă sunt principala cauză de deces în SUA, omorând în jur de 600.000 de persoane 
în fiecare an. Boala coronariană ( CHD ) este cea mai comună formă,  responsabilă pentru 
aproximativ 380.000 dintre aceste decese . 

Potrivit unui sondaj recent,publicat în Jurnalul American de Medicină a Muncii, în 2014, 18% 
dintre adulţi angajați full -time din Statele Unite lucrau mai mult de 60 de ore pe săptămână. 
Deși, ca urmare a acestui program lungi de lucru, pot beneficia de pachete salariale atractive, 
nu același lucru se poate spune despre starea de sănătate a inimii lor.  



 

 

Cercetătorii au descoperit că probabilitatea de a dezvolta CHD în termen de 10 ani creşte odată 
cu numărul orelor lucrate. Cei care lucrează 61-70 de ore pe săptămână au un risc de 42% mai 
mare de a face CHD decât cei care lucrează 31-40 de ore pe săptămână. Mai mult, cei care 
lucrează  mai mult de 80 de ore pe săptămână au un risc de 94% mai mare . 

 

Programul de lucru şi comportamentele nesănătoase  

Orele de lucru suplimentare tind să fie corelate cu comportamente nesănătoase, cum ar fi 
consumul de alcool  În timp ce numeroase studii au investigat asocierea dintre programul 
prelungit de lucru și problemele de sănătate, mult mai putine au analizat modul in care timpul de 
lucru influențează consumul de alcool. 

Un studiu al Institutului Finlandez de Sanatate Ocupţtionala din Helsinki reprezintă prima 
analiză sistemică a legăturii dintre munca îndelungată și consumul de alcool. 

Cercetătorii au efectuat o analiză transversală a unor studii care implicau 333,693 adulți din 14 
de țări și o analiză prospectivă a studiilor efectuate pe 100,602 adulţi din nouă țări .Studiul a 
analizat numărul de ore lucrate de participanți şi consumul „riscant” de alcool, definit ca peste 
21 de băuturi pe săptămână pentru bărbaţi și mai mult de 14 băuturi pe săptămână pentru 
femei. 



 

 

Din analiza transversală, a reieşit că mai multe ore de lucru cresc probabilitatea 
consumului de alcool cu 11%. 

Din analizarea informațiilor individuale a participantilor la studiile prospective s-a stabilit 
că persoanele care au lucrat 49-54 ore în fiecare săptămână au consumat alcool într-o 
maineră nesănătoasă în proporţie de 13% mai mare decât cei care lucrează ore normale. 

 

Programul de lucru şi fertilitatea femeilor  

 

Femeile care lucrează peste 40 de ore pe săptămână ar putea avea nevoie de un interval de 
timp mai mare pentru a rămâne însărcinate decât femeile care lucrează mai putin, relevă un 
studiu apărut în SUA, citat de northerncalifornian.com. 

 În acest studiu, cercetătorii au inclus 1.739 de asistente medicale care au încercat să rămână 
însărcinate în timpul perioadei efectuării cercetării. S-a constatat că aproximativ 16% dintre ele 
nu şi-au atins obiectivul în termen de un an, în timp ce 5% nu au reuşit acest lucru nici după 24 
de luni. 



 

 

Studiul a relevant faptul că femeile care au lucrat mai mult de 40 de ore pe săptămână au avut 
nevoie de un interval de timp cu aproximativ 20% mai mare pentru a rămâne însărcinate decât 
cele care au lucrat între 21 şi 40 de ore. De asemenea, ridicarea sau deplasarea unor obiecte 
mai grele de 10 kilograme de mai multe ori pe zi a mărit cu 50% intervalul de timp în care 
femeile au reuşit să rămână însărcinate. 

"Rezultatele noastre arată că munca grea, atât în termeni de efort fizic cât şi din punctul de 
vedere al timpului de lucru, pare să aibă un impact negativ asupra capacităţii acestor femei de a 
rămâne însărcinate", a spus Audrey Gaskins, cercetător la Harvard T.H. Chan School of Public 
Health din Boston şi principalul autor al studiului. Studiul s-a desfăşurat între anii 2010 şi 2014. 
Aproximativ 50 la sută dintre femeile din eşantion  aveau cel puţin 33 de ani. Mai mult de 30%  
dintre ele au afirmat că lucrează peste 8 ore pe zi, în timp ce 40% la sută din total au declarat 
că ridicaseră greutăţi mari, 

Importanţa somnului de prânz 

Privarea de somn este asociată cu multe afecţiuni, printre care se numără Alzheimer, depresia, 
problemele de memorie şi chiar anumite forme de cancer. Lipsa somnului a fost asociată cu 
răspunsuri impulsive la obstacole frustrante, precum şi scăderi ale inteligenţei emoţionale şi a 



 

nivelului de gândire constructivă. Mai simplu spus, pe măsură ce stăm treji o perioadă mai lungă 
de timp, pe atât suntem mai predispuşi să nu ne putem stăpâni răspunsurile emoţionale. 

 

Cu toată că o oră de somn în mijlocul zilei nu poate compensa absenţa odihnei din timpul nopţii, 
oamenii de ştiinţă susţin că aceasta poate face minuni. Astfel, somnul de prânz poate întări 
sistemul imunitar şi funcţiile cognitive. Un studio recent realizat de specialiştii de la Universitatea 
din Michigan a stabilit existenţa unei legături între pauzele de somn din timpul orelor de muncă 
şi un control emoţional îmbunătăţit. Orele de somn din mijlocul zilei ne cresc toleranţa la 
frustrare şi ne reduc pornirile impulsive. 

Specialiştii i-au rugat pe participanţii la studiu să execute diferite exerciţii comportamentale pe 
un computer, dar şi să răspundă la întrebări legate de starea lor de spirit, de somnolenţă şi de 
impulsivitate. Apoi, o parte dintre participanţi au urmărit un documentar de 60 de minute despre 
natură, iar alţii au dormit timp de o oră, după care  au repetat sarcinile. 

Cercetătorii au descoperit că persoanele care nu au dormit au fost mai predispuse să nu reziste 
la frustrarea creată de sarcini ce nu pot fi rezolvate. De asemenea, ai avut porniri impulsive. Pe 



 

de altă parte, grupul care a dormit a fost mai predispus să reziste la exerciţiile frustrante fără a 
se enerva. 

”Aceste rezultate sugerează că somnul de prânz ar putea fi o strategie eficientă pentru a 
contracara consecinţele emoţiilor negative, cum ar fi impulsivitatea şi incapacitatea de a face 
faţă frustrării”, spun autorii studiului. 

Ţările în care săptămâna de muncă este foarte scurtă  

 
 

 

1. Olanda  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 29 
Salariu mediu anual: 47.000 dolari 
Săptămâna de lucru de 4 zile este aproape standard în Olanda, în special în rândul mamelor. 
Aproximativ 86% dintre mamele angajate au lucrat 34 de ore sau mai puţin pe săptămână, anul 
trecut, potrivit statisticilor guvernamentale olandeze. Dintre taţi, 12% au avut acelaşi program. 
Legile ţării promovează un mod de lucru echilibrat şi susţin drepturile angajaţilor part time, care 
îşi pot reduce programul de la unul full time şi, în acelaşi timp, să-şi păstreze benefiiciile. Potrivit 



 

Organizaţiei Europene pentru Cooperare şi Dezvoltare (OECD), media de lucru pe săptămâna, 
pentru toată forţa de muncă, este de 29 de ore, cea mai mică dintr-un stat industrializat.   
 
2. Danemarca  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 33 
Salariu mediu anual: 46.000 dolari 
Modul de viaţă din Danemarca este similar celorlalte ţări scandinave. Orarul este flexibil şi 
există cinci săptămâni de concediu plătit în fiecare an. Patronii pot angaja sau concedia cu 
uşurinţă personalul,  dar şi acesta este protejat, prin beneficiile acordate prin somaj, care 
durează doi ani.   
 

 
 
3. Norvegia  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 33 
Salariu mediu anual: 44.000 dolari 
În Norvegia, există 21 de zile de concediu plătit, iar părinţii care au copii mici îşi pot reduce 
programul de lucru. Concediul de maternitate durează între 43 de săptămâni, cu plata integrală, 



 

şi 53 de săptămâni, cu plata redusă. Mulţi norvegieni, în special femei, preferă joburile part 
time.   
 
4. Irlanda  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 34 
Salariu mediu anual: 51.000 dolari 
Numărul mediu de ore lucrate în Irlanda a scăzut considerabil în ultimii 30 de ani. În 1983, 
irlandezii munceau în jur de 44 de ore pe săptămână, cu 10 ore mai mult decţt în prezent. 
Această reducere este generată de faptul că tot mai puţini locuitori ai ţării lucrează în 
agricultură, iar majoritatea angajaţilor au joburi cu jumătate de normă.   
 

 
 
5. Germania  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 35 
Salariu mediu anual: 40.000 dolari 
Aproximativ unul din patru germane sunt nevoiţi să aleagă un regim de muncă part time din 
cauza legislaţiei care încurajează un program redus, pentru a scădea numărul şomerilor. 



 

Germania a pus, însă, în aplicare şi un program special, Kurzarbeit, prin care Guvernul 
despăgubeşte parţial angajaţii nevoiţi să munceaxă part-time, pentru pierderile salariale avute.   
 
6. Elveţia  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 35 
Salariu mediu anual: 50.000 dolari 
Potrivit OECD, elveţienii sunt printre cei mai fericiţi oameni din lume. Aceştia câştigă cam cât un 
american, dar lucrează cu 155 de ore mai puţin decât ei. Aproximativ o treime dintre angajaţi au 
joburi cu normă redusă. 79% din populaţia cu drept de muncă este angajată, reprezentând cea 
mai mare cifră pentru o naţiune industrializată.   
 

 
 
7. Belgia  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 35 
Salariu mediu anual: 44.000 dolari 
Guvernul Belgian nu vrea ca angajaţii să se epuizeze, asa că a creat aş-numitele “pauze de 
lucru”. Fiecare belgian are dreptul la un an de pauză de-a lungul carierei sale, timp în care 
primeşte o alocaţie de la guvern. Concediile maternale şi paternale pot fi şi ele luate pe rând, în 
tranşe, până la cea de a 12-a aniversare a copilului.   
 
8. Suedia  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 36 
Salariu mediu anual: 38.000 dolari 



 

Mediul de lucru din Suedia este, în general, dictat de către înţelegerile sindicale. Negocierile 
dintre aceste uniuni şi companiile angajatoare au făcut ca programul de lucru să devină tot mai 
scurt de-a lungul timpului, favorizând flexibilitatea, atât din punct de vedere al timpului, cât şi a 
deplasărilor în interes de serviciu. Femeile, în special, lucrează în regim part timp.   
 

 
 
9. Australia  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 36 
Salariu mediu anual: 45.000 dolari 
Conform legilor australiene, săptămâna de muncă este de 38 de ore, dar, în medie, se lucrează 
chiar şi cu două ore mai puţin de atât. Guvernul a adoptat noi standarde de muncă în 2009, 
aducând zece noi legi care să protejeze muncitorii.   
 
10. Italia  
Număr mediu de ore lucrate pe săptămână: 36 
Salariu mediu anual: 34.000 dolari 
Ca şi în cazul Germaniei, guvernul italian încurajează de mulţi ani împărţirea muncii între 
cetăţeni, pentru a reduce din rata somajului. Astfel, numărul maxim admis de ore de muncă pe 



 

săptămână este de 40, la care se adaugă cel mult încă opt ore suplimentare. Dacă nu respectă 
aceste standarde, angajatorii riscă amenzi. Angajaţii au dreptul la patru săptămâni de concediu 
pe an. 
 

 

China vrea săptămână de lucru de 4 zile şi jumătate  
Şi Guvernul de la Beijing a propus o reducere a programului de lucru, mai ales pe perioada 
verii, astfel încât angajaţii să fie liberi vineri după-amiaza şi să poată călători, impulsionând în 
acest mod industria turistică. În China, concurenţa pentru ocuparea unui loc de muncă şi pentru 
obţinerea unei promovări profesionale este foarte mare, mai ales pentru persoanele calificate şi, 
de aceea, doar jumătate dintre cei care beneficiază de concedii plătite fac uz de acest drept, 
potrivit datelor Ministerului Asigurărilor Sociale.  

Finlanda reduce numărul sărbătorilor publice  
Pe de altă parte, Finlanda vizează renunţarea la două sărbători publice şi reducerea plăţilor 
pentru concediile medicale, pentru orele suplimentare şi zilele de duminică, relatează Financial 
Times. Astfel, Boboteaza şi Înălţarea nu vor mai fi sărbători publice plătite, iar bugetarii îşi vor 



 

vedea numărul de zile de concediu redus de la 38 la 30 de zile, ultima măsură urmând a genera 
economii de 640 milioane de euro. În acelaşi timp, prima zi de concediu medical nu va fi plătită, 
în timp ce restul zilelor vor fi plătite cu 80% din salariu, aducând economii de 307 milioane de 
euro. Plăţile pentru orele suplimentare şi duminicile lucrate vor fi de asemenea reduse. Finlanda 
se luptă de trei ani şi jumătate să iasă din recesiune, unii supranumind-o noul „bolnav al 
Europei”. Costurile sale legate de forţa de muncă sunt cu o cincime mai ridicate decât în 
Germania sau în Suedia. În acelaşi timp, ţara se confruntă cu cel mai rapid ritm de îmbătrânire 
a populaţiei după Japonia.  

 

 
Mai mult înseamnă mai bine? 
 
Preocupări legate de programul de muncă optim au existat chiar şi cu aproape un secol în 
urmă. Prin 1930, când economistul John Maynard Keynes prezicea că, peste o sută de ani, 
doar cei dependenţi de muncă vor munci mai mult de 15 ore pe săptămână, Henry Ford statuta 
săptămâna de lucru de 40 de ore. În aceeaşi perioadă, W.K. Kellogg le-a scurtat programul 
muncitorilor din fabrica sa de cereale la sase ore. Decizia s-a bucurat de o mare popularitate, 
dar a fost abandonată complet până în 1985, în special ca urmare a faptului că angajaţii au ales 
să lucreze opt ore pentru a câştiga mai mult 



 

 

 

Cercetări recente privind eficienţa numărului de ore de muncă din diferite ţări au avut rezultate 
contradictorii. Potrivit unui studiu al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, cu 
cât oamenii muncesc mai mult, cu atât sunt mai puţin productivi. Un studiu al Biroului Național 
de Statistică din Marea Britanie demonstrează că mai multă muncă nu se traduce prin creșterea 
productivității. Datele arată că grecii sunt europenii cei mai muncitori, lucrând circa 42,2 ore pe 
săptămână, scrie The Guardian. Cu toate acestea, nivelul de productivitate evaluat pe ora 
muncită este de numai 76,3, pe când în Germania, unde se lucrează circa 35,6 ore săptămână, 
productivitatea angajaților este aproape dublă față de Grecia (123,7). În plus, Germania 
reușește să ocupe locul al patrulea în topul celor mai puternice economii mondiale. Germania 
nu este un caz izolat. Potrivit statisticilor, în țări precum Austria, Belgia, Danemarca, Franța, 
Finlanda, Irlanda, Luxemburg, Olanda sau Suedia, unde numărul orelor muncite săptămânal 
este mai mic de 40, productivitatea depășește valoarea 100 (ceea ce înseamnăcă 
 productivitatea țării depășește media UE, dacă e calculată în funcție de produsul intern brut per 
oră lucrată). Același studiu arată și o situație gravă în România, unde angajații lucrează circa 
40,5 ore pe săptămână, însă productivitatea lor nu depășește valoarea 42. 



 

 

Un experiment „eșuat” este considerat ceea ce s-a întâmplat în oraşul suedez Kiruna. În scopul 
creșterii productivității și din grijă față de sănătatea personalului, orașul Kiruna a început un 
experiment în 1989 pe 250 de angajați, care au adoptat un program de lucru de șase ore pe zi. 
Proiectul s-a încheiat 16 ani mai târziu, în 2005, iar rezultatele au arătat că metoda nu a avut un 
impact întocmai pozitiv asupra angajaților. Pentru că volumul de muncă a rămas același, 
oamenii au început să simtă cum intensitatea muncii crește semnificativ, având drept 
consecință efecte negative asupra sănătății.  Cu siguranță a contribuit la creșterea 
productivității, dar, totodată, s-au înmulțit cazurile de boală, a fost concluzia experimentului. Pe 
de altă parte, un program de lucru similar, de şase ore, care se implementează déjà din anul 
2002 în service-ul Toyota din Gothenburg, arată cu totul alte rezultate. Potrivit managerului, 
acest program redus, format din două ture scurte, în locul uneia prelungite, este un success, 
totul funcționând în favoarea personalului, a companiei, a clienților. De altfel, salariile 
mecanicilor de la service-ul Toyota din Gothenburg sunt simțitor mai mari decât salariul mediu 
practicat în sectorul privat din regiune.  

Şi un studiu sud-coreean publicat în Journal of Happiness Studies a arătat că angajaţii 
apreciază zilele mai scurte de lucru doar în teorie. În practică, decizia Coreei de Sud din 2004 
de a reduce săptămâna de lucru la 40 de ore de la 44 de ore şi de a declara ziua de sâmbătă zi 
nelucratoarea a dus la mai mult stres pentru angajaţii care s-au văzut nevoiţi să realizeze 
acelaşi volum de muncă în mai puţin timp.  
 
Anna Cotte, directorul departamentului de Politici Sociale din cadrul Fundației New Economics 
din Anglia, consideră, potrivit The Telegraph, că programul mai scurt de lucru creează o forță de 
muncă mai dedicată și mai stabilă. Ea spune că există indicii care arată că poți face economii 
prin reducerea orelor de muncă.  



 

 
Toate acestea demonstrează că este nevoie ca o astfel de schimbare să fie flexibilă, pentru a 
putea fi adaptată nevoilor specifice ale angajaţilor, dar şi ale afacerii. 

 

 


