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Introducere 
 

Ghidul privind organizarea practicii pentru potenţialii 
angajatori ai studenţilor la psihologie are rolul de a sprijini cabinetele 
individuale de psihologie, societăţile civile profesionale de psihologie, 
organizaţiile societăţii civile, societăţile comerciale şi instituţiile 
publice sau private interesate să lucreze cu studenţii şi psihologii cu 
drept de liberă practică din Bucureşti 

Colaborarea cu studenţii asigură beneficii ambelor părţi: 
studenţii acumulează experienţă profesională, îşi exersează abilităţile 
şi îşi îmbunătăţesc curriculum vitae personal, iar potenţialii angajatori 
atrag în cadrul organizaţiei tineri valoroşi şi promovează imaginea 
organizaţiei. Colaborarea se poate realiza în cadrul legal stabilit prin 
Ordinul nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de 
organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii 
universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind 
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii 
universitare de licenţă sau masterat sau prin Legea nr. 72/2007 privind 
stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor1, sub forma 
unei convenţii cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul 

                                                           
1 Angajatorul care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada 
vacanţelor beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un s timulent 
financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al 
asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, 
prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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programelor de studii universitare de licenţă/ masterat sau sub forma 
unui contract de muncă2. 

Ghidul cuprinde o prezentare a proiectului „Investiţii în 
psihologii de mâine”, pentru a oferi un exemplu instituţiilor interesate 
de organizarea de stagii de practică pentru studenţii la psihologie 
(capitolele 1 şi 11), principii şi standarde în organizarea activităţii de 
practică (capitolul 2), exemple de bune practici în organizarea 
activităţii de practică (capitolul 3), rolul Colegiului Psihologilor din 
România şi dreptul de liberă practică, pentru ca potenţialii angajatori 
să înţeleagă specificităţile profesiei (capitolul 4 şi 6),  r esurse 
legislative (capitolul 5), listele cu potenţiali angajatori şi facultăţile de 
psihologie din România, pentru a înlesni contactul dintre angajatori şi 
studenţii la psihologie (capitolele 7 şi 9), competenţele studenţilor la 
psihologie, pentru ca angajatorii să să înţeleagă activităţile pe care le 
poate desfăşura un ps iholog într-o organizaţie (capitolul 8), rolul 
universităţilor în pregătirea studenţilor pentru piaţa muncii (capitolul 
10). În final, ghidul cuprinde câteva informaţii privind principiile 
egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile care guvernează relaţiile de 
muncă/profesionale. 

Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului „Investiţii în 
psihologii de mâine”, co-finanţat prin Fondul Social European (FSE), 

                                                           
2 Studenţii nu pot realiza activităţi de voluntariat la persoane juridice cu scop 
lucrativ, conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de 
voluntariat în România: art. 1 Prezenta lege reglementează participarea 
persoanelor fizice la activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul altor 
persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice de drept public 
sau de drept privat fără scop lucrativ, art. 3, c) organizaţia-gazdă este 
persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, 
care organizează şi administrează activităţi de voluntariat. 
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Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU) 2007-2013. Ghidul a fost elaborat de echipa de experţi ai 
proiectului. Proiectul şi-a propus să coreleze cerinţele de pe piaţa 
muncii cu ceea ce învaţă studenţii la psihologie în facultate, 
contribuind, în final, la dobândirea şi păstrarea locurilor de muncă şi 
evitarea somajului de lungă durată pentru aceştia. 
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1. Proiectul „Investiţii în psihologii de mâine” 

 

1.1 Cadrul general al proiectului 
 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului Axei prioritare 2 
POSDRU „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
pentru că asigură dezvoltarea aptitudinilor de munca a 150 de studenţi 
şi masteranzi la facultăţi de stat şi private cu specializarea psihologie 
din Municipiul Bucureşti aflaţi în perioada de educaţie superioară. De 
asemenea, proiectul răspunde şi obiectivelor specifice ale DMI 2.13, în 
special a ce lor privind dezvoltarea aptitudinilor de munca ale 
studenţilor şi îmbunătăţirea inserţiei pe piaţa muncii pentru că îi 
sprijină pe studenţi să înţeleagă ce presupune un loc de munca, cum se 
caută un loc de munca, ce atitudini sunt acceptate la locul de munca, 
dar şi ce fel de aşteptări au angajatorii. Prin implementarea proiectului 
se urmăreşte şi  cr eşterea gradului de ocupare pentru viitorii 
absolvenţi de psihologie prin creşterea adaptabilităţii acestora la 
cerinţele primului lor loc de munca relevant, pentru că abilităţile si 
cunoştinţele dobândite in cursul stagiilor de practica sunt direct 
utilizabile la locul de munca, dar şi pentru că oferă servicii de 
consiliere şi orientare profesională de calitate, asigurate de psihologi 
cu drept de liberă practică.  

                                                           
3 Principalul obiectiv al acestui DMI este dezvoltarea aptitudinilor de muncă 
ale persoanelor asistate (ucenici, elevi, studenţi, tineri absolvenţi în prima 
etapă a primului lor loc de muncă relevant) şi, în consecinţă, îmbunătăţirea 
inserţiei acestora pe piaţa muncii. 
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Proiectul răspunde şi politicilor şi strategiilor comunitare care 
susţin ideea conform căreia tinerii trebuie să dobândească 
competenţele necesare pe piaţa muncii, şi consideră necesară 
dezvoltarea contractelor de ucenicie şi stagiilor de bună calitate în 
mediul privat, pentru a permite tinerilor să dobândească competenţe şi 
experienţă”.4  

 
1.2 Obiectivul general al proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului „Investiţii în psihologii de 
mâine” constă în dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi pregătirea 
inserţiei pe piaţa muncii a 150 de studenţi la psihologie în 6 luni de 
implementare (03.07.2015- 31.12.2015). 

Cei 150 de  studenţi din grupul ţintă sunt selectaţi din rândul 
studenţilor la specializarea psihologie din cadrul facultăţilor de stat şi 
private din Bucureşti, atât studii de licenţă cât şi studii de masterat. 

Obiectivele specifice/operaţionale ale proiectului sunt:  

• ObS1. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale practice a 
150 de studenţi la psihologie, prin furnizarea de stagii de 
practică şi vizite de studiu. 

• ObS2: Creşterea capacităţii a 150 de studenţi la psihologie să 
îşi caute şi să se integreze uşor la un loc de muncă, după 
finalizarea studiilor, prin furnizarea de servicii de consiliere şi 
orientarea profesională. 

                                                           
4 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor „Iniţiativa privind 
oportunităţile pentru tineri” (20 decembrie 2011) 
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1.3 Descrierea partenerilor din proiect 

Proiectul este implementat de Asociaţia Centrul Syene pentru 
Educaţie şi Colegiul Psihologilor din România. Parteneriatul pentru 
proiect are o tradiţie mai îndelungată întrucât Solicitantul, Asociaţia 
Centrul Syene pentru Educaţie5 si partenerul de proiect, Colegiul 
Psihologilor din Romania au mai colaborat în cadrul unui proiect 
similar privind consilierea profesională pentru studenţii la psihologie. 
În perioada mai 2014 - aprilie 2015 Asociaţia Centrul Syene pentru 
Educaţie a implementat în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din 
România6 proiectul “Consiliere profesională pentru studenţii 
psihologi, şanse în plus pentru o carieră de succes”7, proiect co-
finanţat din FSE prin POSDRU 2007- 2013. Obiectivul principal al 
proiectului a fost dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi pregatirea în 
vederea exercitării profesiei de psiholog a 280 de studenţi la 
Psihologie din regiunea Bucureşti-Ilfov. 

 

 
                                                           
5 Asociaţia Centrul Syene pentru Educaţie este o organizatie 
nonguvernamentală înfiinţată la începutul anului 2013 care desfăşoară 
programe de formare profesională, evenimente pe diverse teme de politici 
publice, proiecte cu finanţare europeană pentru tineri şi studii şi cercetări 
privind educaţia. Obiectivele Centrului Syene pentru Educatie sunt: 
îmbogatirea culturii şi educatiei, inclusiv a culturii civice şi antreprenoriale, 
promovarea unui stil de viaţă armonios, a dezvoltarii personale, a 
competenţei şi responsabilităţii şi promovarea respectarii drepturilor omului. 
Detalii la adresa www.syene.ro. 
6 Asociaţie profesionala, înfiinţată prin Legea 213/2004 si HG 788/2005, 
organizat ca ONG; supervizează, evaluează ţi controlează activitatea 
psihologilor din România. 
7 www.consiliere-syene.copsi.ro 

http://www.consiliere-syene.copsi.ro/
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1.4 Grup ţintă 
 

Grupul ţintă (GT) este format din 150 de studenţi la 
specializarea Psihologie, atât studii de licenţă, cât şi studii de masterat 
de la facultăţi private şi de stat din Bucureşti, toţi anii de studiu. 
Pentru implementarea proiectului au fost încheiate protocolae de 
colaborare cu:  

• Facultatea de Psihologie, Universitatea Ecologică din 
Bucureşti; 

• Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea 
Bucureşti; 

• Facultatea de Ştiinţe Politice, Şcoala Naţională de Studii 
Politice şi Administrative8. 

 

1.5 Activităţile şi rezultatele proiectului  
 

Proiectul „Investiţii în psihologii de mâine” a i nclus trei 
activităţi care au contribuit în mod direct la atingerea obiectivului 
general şi celor doua obiective specifice ale proiectului: activitatea de 
informare a studenţilor privind stagiile de practică şi consiliere 
profesională, activitatea de organizare şi desfăşurare a stagiilor de 
pregatire practică şi activitatea de consiliere şi orientare profesională a 
studenţilor.  

Activitatea de informare a studenţilor privind stagiile de 
practică şi consiliere profesională a avut drept rezultate organizarea 
                                                           
8 În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice funcţionează specializarea Psihologie. 



Ghid privind organizarea practicii studenților la psihologie de către 
potențialii angajatori ai psihologilor 

 
 

16 
 

şi desfăşurarea a şase întâlniri de informare a studenţilor despre 
oportunităţile proiectului ce au inclus discuţii despre egalitate de şanse 
şi dezvoltare durabilă, precum şi publicarea unui ghid privind cariera 
studentului la psihologie9. Activitatea a inclus următoarele 
subactivităţi: 

 A4.1. Organizarea întâlnirilor cu studenţii în vederea 
prezentării oportunităţilor oferite prin proiect. 

 A4.2. Realizarea unei secţiuni a site-ului proiectului 
dedicată găzduirii materialelor suport pentru grupul ţintă. 
Această secţiune va include o zonă cu acces liber 
(materiale de interes general, informaţii despre profesie, 
documente legate de proiect etc). 

 A4.3. Selecţia şi înscrierea grupului ţintă, desfăşurată în 
urma întalnirilor cu studenţii, în baza acordului acestora şi 
a completării documentaţiei de înscriere.  

 A4.4 Redactare ghid privind cariera studentului la 
psihologie în care vor fi subliniate elemente care să îi ajute 
pe studenţii la psihologie să se integreze mai uşor la primul 
lor loc de muncă. 
 

Activitatea de organizare şi desfăşurare a s tagiilor de 
pregatire practică a avut drept rezultate elaborarea unei metodologii 
de organizare a stagiilor de practică10, încheierea a 150 de convenţii 
cadru privind efectuarea stagiilor de practică, organizarea a 15 grupe 

                                                           
9 Ghidul este disponibil în format electronic la adresa de Internet 
www.practica-syene.copsi.ro    
10 Manual de practică, caiet de practică, fişă de observare, raport de evaluare 
etc 

http://www.practica-syene.copsi.ro/
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de practică la 5 cabinete individuale de psihologie/ societăţi civile 
profesionale de psihologie, desfăşurarea a 15 stagii de practică în 
perioada 01.10.2015 – 04.12.2015. Cei 150 de  studenţi care au 
participat la stagiile de practică au beneficiat, conform legii, de 
servicii de medicină a muncii şi de servicii de sănătate şi securitate în 
muncă. Studenţii au beneficiat şi de o subvenţie, acordată în funcţie de 
numărul de ore de practică realizate. Cei mai buni 20 de studenţi au 
participat la un s chimb de experienţă cu studenţii şi profesorii de la 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii Babeş-
Bolyai, precum şi la discuţii cu angajatorii din Cluj-Napoca11. În 
cadrul stagiilor de practică a fost abordată tema nondiscriminării în 
cadrul profesiei de psiholog. 

Activitatea a inclus următoarele subactivităţi: 

 A5.1. Pregătirea stagiilor de practică şi a materialelor suport 
(manual de practica, caiete de practică, fişe de observare etc). 

 A5.2. Derularea stagiilor de practică. 
 A5.3. Evaluarea rezultatelor obţinute de studenţi în cadrul 

stagiilor de pregătire practică. 
 A5.4 Vizita de studiu 
 A.5.5 Reflectare asupra lecţiilor învăţate.  

 

Activitatea de consiliere şi orientare profesională a avut 
drept rezultate elaborarea unei metodologii de consiliere profesională, 
organizarea a 15 grupe de consiliere şi desfăşurarea a peste 30 de 
şedinţe de consiliere cu studenţii. Fiecare student a primit un raport 
individual pentru orientarea în cariera de psiholog. În cadrul şedinţelor 
                                                           
11 Schimbul de experienţă a avut loc în perioada 07-10.12.2015.  
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de consiliere au fost abordate două teme de interes pentru studenţi: 
discriminarea la locul de muncă şi formele de exercitare a profesiei de 
psiholog, după finalizarea studiilor.  

Activitatea a inclus următoarele subactivităţi: 

 A6.1. Elaborarea/adaptarea de materiale în sprijinul activităţii 
de consiliere şi orientare profesională (chestionare, materiale 
de consiliere). 

 A6.2. Întâlniri de grup între grupul ţintă şi psihologii 
proiectului 

Pe lângă aceste trei activităţi care determină direct realizarea 
obiectivelor, proiectul a inclus şi activităţile transversale (A1. 
Managementul proiectului, A2. Informare si publicitate, A3. Achiziţii, 
A7. Audit si expertiza contabilă).  

 

1.6 Beneficiile activităţilor de practică şi consiliere pentru 
cariera studenţilor 
 

Sub aspect profesional, proiectul i-a învăţat pe studenţi 
modalităţile practice de exercitare a profesiei de psiholog, prin stagii 
de practica la potenţiali angajatori (cabinete individuale de 
psihologie/societăţi civile profesionale de psihologie, alţi angajatori), 
dar şi modalităţi de căutare a primului loc de munca, prin intermediul 
consilierii profesionale, crescându-le astfel şansele să obţină și să 
exercite dreptul de liberă practică sau să fie angajați, după terminarea 
studiilor.  
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Sub aspect personal, proiectul a dezvoltat abilităţile specifice 
unui loc de muncă, i-a învăţat pe studenţi să aibă o atitudine favorabilă 
învăţării pe parcursul întregii vieţi, i-a învăţat cum să îşi întocmească 
documente în vederea angajării, cum să îşi caute un loc de muncă, 
cum să se prezinte la interviu, cum să transmită potenţialilor 
angajatori cine sunt, cum se vor comporta la locul de muncă şi ce ştiu 
să facă. 

Studenţii au experimentat modalităţile de exercitarea a 
profesiei, au utilizat teste, chestionare şi au desfăşurat activităţi 
practice. Studenţii au avut ocazia să îşi identifice interesele 
profesionale, să îşi clarifice opţiunile privind traseul profesional după 
finalizarea facultăţii sau a programului de master şi să identifice 
locurile de munca potenţiale. 

Dupa finalizarea studiilor, fiecare cei 150 de studenţi vor 
putea să facă faţă cu succes provocării căutarii, identificarii, aplicării, 
angajării şi integrarii la primul loc de muncă în domeniul psihologiei. 

 

2. Scopul si obiectivele stagiilor de practică 

 

Stagiul de practică de specialitate reprezintă „activitatea 
desfăşurată de studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care 
are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite 
de aceştia în cadrul programului de instruire.”12 

                                                           
12 Cf. Ghid de practică pentru studenţi- proiect „Vreau să fac practică ca să 
devin inginer căutat”, finanţat prin de UE prin POSDRU/109/2.1/G/82454. 
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   Practica de specialitate se defineşte printr-o serie de activităţi 
şi situaţii practice de aplicare a cunoştinţelor dobândite de studenţi în 
cadrul cursurilor teoretice ale specializării, completând abilităţile 
practice parţial dobândite de aceştia în timpul seminarelor cu o 
minimă experienţă de tip profesional, dobândită pe piaţa muncii prin 
stagiul de practică. Prin practica de specialitate, este vizată integrarea 
studentului pe piaţa muncii şi facilitarea unei cariere profesionale în 
domeniul studiat. 

Scopul practicii de specialitate constă în corelarea şi 
verificarea cunoştinţelor teoretice acumulate de către studenţii la 
psihologie (licenţă şi master) cu activitatea practică aferentă 
specializării fiecăruia. Practica de specialitate reprezintă o primă etapă 
în procesul prin care viitorul absolvent se confruntă cu cerinţele 
practice ale domeniului de activitate spre care se va îndrepta după 
absolvire. De asemenea, practica de specialitate urmăreşte 
acomodarea studenţilor cu mediul viitoarei activităţi, ceea ce v a 
conduce la o mai facilă inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii. 

Stagiul de practica din cadrul proiectului  „Investiţii în 
psihologii de mâine” s-a desfăşurat în cinci cabinete individuale de 
psihologie13. Cabinetele individuale de psihologie/societăţile civile 
profesionale de psihologie reprezintă organizaţii care desfăşoară 
activităţi în corelaţie cu specializările cuprinse în oferta educaţională a 
facultăţilor de psihologie implicate în proiect (UEB, UB, SNSPA) şi 

                                                           
13 Cabinet individual de psihologie Vitalia Dana Andreea ; Cabinet individual 
de psihologie Gratiela Albisor; Societate civila de psihologie Zaharia si 
Asociaţii; Cabinet individual de psihologie Teodorescu Elvira; Cabinet 
individual de psihologie Ştefan Maria 
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care pot asigura procesul de instruire practica a st udenţilor, în baza 
unei convenţii încheiate în acest sens. 

 

Obiectivele stagiilor de practică au fost:  

• Explicarea şi interpretarea unor manifestări ale dinamicii 
vieţii psihice şi examinarea critică, evaluativă a unor idei, 
proiecte, metode, tehnici şi procedee psihologice; 

• Utilizarea unor metode, tehnici, procedee şi instrumente de 
cunoaştere şi de autocunoaştere psihologică; 

• Conştientizarea şi interpretarea problemelor specifice 
psihologiei ca profesie şi realizarea şi valorificarea corelaţiilor 
intra şi interdisciplinare; 

• Aplicarea adecvată a conceptelor specifice disciplinelor 
psihologice. 

 

2.1 Rolul practicii în dezvoltarea carierei 
 

O componentă esenţială a pregătirii universitare o constituie 
implicarea studenţilor în aplicarea practică a cunoştinţelor teoretice 
acumulate în timpul anilor de studiu. Obiectivul fundamental al 
acestei activităţii este dobândirea de către studenţi a abilităţilor 
practice printr-o implicare directă alături de specialiştii din domeniul 
specific profesiei. 

Practica reprezintă pentru studenţii la psihologie un cumul de 
experienţe şi de competenţe acumulate prin interacţiune directă cu toţi 
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factorii care pot influenţa şi favoriza o viitoare integrare şi activitate în 
cadrul unei cabinet, a unei companii, în perspectiva unei angajări.  

Practica de specialitate urmăreşte pe lângă corelarea 
cunoştinţelor teoretice dobândite de către studenţi cu activitatea 
practică şi acomodarea studenţilor cu mediul de lucru al viitoarei 
activităţi. Acestea asigură integrarea sustenabilă a absolvenţilor 
studiilor de licenţă şi de masterat pe piaţa muncii. 

 

2.2 Beneficiile practicii pentru studenţii la psihologie 
 

Rolul practicii desfăşurate în timpul studiilor de licenţă sau de 
master este esenţial în dezvoltarea unui viitor profesionist în domeniul 
psihologiei, reprezentând un punct de reper important în activitatea de 
acumulare, consolidare şi chiar actualizare a competenţelor, 
cunoştinţelor şi aptitudinilor în funcţie de cerinţele pieţei muncii.  

Pe lângă aceasta, practica reprezintă un instrument important 
de cunoaştere a capacităţilor individuale ale studentului şi de motivare 
în scopul creşterii competivităţii acestuia. Stagiul de practică 
contribuie la structurarea informaţiilor, dezvoltarea aptitudinii de a-şi 
fixa standarde şi de a realiza cât mai bine posibil o sarcină de lucru. 

De asemenea, studenţii la psihologie beneficiază de stagii de 
practică în care comunicarea este una pe teme ce ţin de inserţia 
profesională, efortul de a identifica punctele forte şi cele limită, de a 
creşte nivelul de orientare în raport cu realităţile pieţei muncii din 
Romania şi din afară, de a se raporta la standarde externe şi la 
aşteptări personale în mod echilibrat, de a stabili expectaţii realiste. 
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2.3 Standarde de calitate în organizarea şi desfăşurarea 
practicii pentru studenţii psihologi 
 

Practica studenţilor este unul dintre elementele care se 
regăseşte atât la nivel naţional în politicile şi strategiile educaţionale, 
cât şi la nivel european.  

Pentru buna desfăşurare şi finalizare a stagiului de practică, 
urmate de obţinerea numărului de credite alocate disciplinei în funcţie 
de facultate, este necesară îndeplinirea unor standarde legale şi a unor 
criterii de calitate. 

Standardele legale din România care prevăd organizarea 
practicii pentru studenţi sunt: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi a studenţilor şi Ordinul 
Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind 
aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în 
cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a 
Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul 
programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat. 

Studenţii la psihologie pot desfăşura practica în cabinete de 
psihologie/societăţi civile profesionale de psihologie, instituţii publice 
sau private. Există un cadru general de organizare a stagiului de 
practică de specialitate în care este specificat un instructaj de practică, 
programul zilnic de desfăşurare a practicii, numărul de ore de practică 
care trebuie desfăşurate în aceste instituţii şi care trebuie să fie în 
conformitate cu numărul de ore din planul de învăţământ al fiecărei 
facultăţi, existenţa unui cadru didactic coordonator şi a unui tutore.  
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Stagiul de practică trebuie să vizeze anumite aspecte precum 
cunoaşterea concretă a modului de desfăşurare a practicii profesiei de 
psiholog, statutul instituţiei unde studentul efectuează practica de 
specialitate şi obiectivul de activitate al societăţii 
comerciale/instituţiei. 

Există şi nişte criterii de calitate care trebuie respectate în 
desfăşurarea practicii pentru studenţii psihologi.  

Stagiul de practică trebuie să aibă nişte obiective şi în funcţie 
de acestea trebuie dezvoltate şi aprofundate competenţe generale. În 
cazul studenţilor la psihologie, sunt vizate de exemplu dobândirea 
abilităţilor de a dezvolta planuri de intervenţie, dobândirea abilităţilor 
de comunicare necesare în relaţia cu viitorii clienţi, formarea şi 
exersarea abilităţilor de psiholog. Pentru aceasta este importantă 
aplicarea unor teste adecvate, cu grad ridicat de fidelitate. La fel de 
importantă este şi interpretarea testelor care trebuie realizată 
respectând criterii nondiscriminatorii.  

Relaţia dintre tutore şi student pe durata stagiului de practică 
trebuie să fie una bazată pe o informare corectă. Confidenţialitatea şi 
păstrarea intimităţii trebuie garantate. Este importantă aplicarea şi 
respectarea principiului egalităţii de şanse şi nondiscriminării pe 
criterii de gen, rasă, religie, orientare sexuală, vârstă, categorie socială 
etc. Tutorele de practică trebuie să ofere oportunităţi egale studenţilor, 
stereotipurile şi tratamentele preferenţiale fiind evitate. Prin depăşirea 
dificultăţilor de integrare, se oferă accesul nediscriminativ al 
studenţilor la serviciile de practica. 

Alte standarde care ţin de relaţia cu studentii practicanti sunt: 
respectarea şi valorizarea fiecărui student, evitarea relaţiilor contra-
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productive şi comunicarea eficientă însoţită de feedback. Tutorele 
trebuie să promoveze o comunicare eficientă  în relaţia cu studenţii 
care să fie accesibilă nivelului de înţelegere al fiecăruia prin folosirea 
formelor de limbaj variate: limbaj verbal, nonverbal şi paraverbal. 

La finalul stagiului de practică, evaluarea studenţilor de către 
tutori trebuie să se facă printr-un formular în care sunt apreciate 
capacităţile de înţelegere, abilităţile, atitudinile etc. studentului. Şi 
activitatea tutorelui poate fi evaluată printr-un formular de feedback la 
finalul stagiului de practică.  

Aceste criterii, odată aplicate contribuie la buna derularea 
unui stagiu de practică de specialitate pentru studenţii la psihologie. 
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3. Bune practici 
 

3.1 Descrierea bunei practici/studiului de caz 
 

Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Ecologice 
din Bucureşti organizează practică pentru masteranzii din anul II şi 
studenţii la licenţă din anul II. Aceasta oferă posibilitatea studenţilor 
de a ef ectua practica la instituţii publice (Ministerul Apărării 
Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor), ONG-uri, cabinete individuale, în Centrul de 
consiliere şi orientare al carierei din cadrul facultăţii sau prin proiecte 
cu finanţare nerambursabilă. O altă posibilitate este aceea ca studenţii 
să facă practică separat în cabinete de psihologie sau alte instituţii 
publice sau private cu domeniul de activitate corespunzător 
specializării.  

 

3.2 Obiectivul activităţii de practică 
 

Obiectivul general al stagiului de practică pentru studenţii 
Facultăţii de Psihologie din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti 
este reprezentat de însuşirea unor metode, tehnici şi instrumente de 
lucru în urma desfăşurării de activităţi concrete la locul de practică. 
Astfel, practicanţii îşi dezvoltă competenţe şi abilităţi specifice 
profesiei de psiholog şi devin mai pregătiţi pentru provocările din 
acest domeniu de activitate. Obiectivul va fi atins prin activităţile 
implementate pe durata desfăşurării practicii. 
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Cerinţele faţă de studenţii care desfăşoară practica 
profesională de specialitate sunt: 

• Desfăşurarea numărului de ore de practică efectivă; 

• Participarea la discuţii de grup privind activitatea la locul 
de practică, conform înţelegerii cu îndrumătorul de 
practică; 

• Participarea la activităţi de evaluare psihologică şi 
justificarea probelor aplicate, inclusiv la activităţi de 
evaluare vizând avizul psihologic pentru înscrierea la 
şcolile de şofer şi permis de port-armă; 

• Discutarea activităţilor desfăşurate cu îndumătorul de 
practică; 

• Completarea caietului de practică în care sunt 
consemnate, în detaliu, activităţile zilnice desfăşurate;  

 

 Resurse 
 

Pentru desfăşurarea stagiului de practică de specialitate 
trebuie să existe: 

- organizator de practică (în acest caz Facultatea de Psihologie 
din cadrul Universităţii Ecologice); 

- o instituţie sau cabinet care desfăşoară activităţi corelate cu 
specializarea studenţilor şi care pot asigura procesul de 
instruire practică a studenţilor. În cazul Universităţii 
Ecologice, printre instituţiile care au fost partener de practică 
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se numără: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării 
Naţionale sau Administraţia Naţională a Penitenciarelor); 

- o convenţie de practică care se încheie fie între Facultatea de 
Psihologie din Universitatea Ecologică, instituţia/cabinetul de 
specialitate şi studentul/masterandul practicant; 

- un caiet de practică ; 
- o persoană desemnată de partenerul de practică care să asigure 

condiţiile de desfăşurare a stagiului de practică sau tutore; 
- un cadru didactic coordonator desemnat de către Facultatea de 

Psihologie din cadrul Universităţii Ecologice Bucureşti care 
să asigure planificarea, organizarea şi supravegherea 
desfăşurării stagiului de practică. 

Activitatea de practică vine în completarea activităţii didactice 
şi urmăreşte consolidarea cunoştinţelor teoretice dobândite de către 
studenţi. Este importantă desăvârşirea competenţelor şi deprinderilor 
practice pentru specializarea pe care se urmăresc studenţii. 

 

 Implementare 
 

Participarea la modulele de practică desfăşurate de către 
Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Ecologice din 
Bucureşti le-a oferit studenţilor posibilitatea să aplice teste 
psihologice (ex. teste de personalitate, de memorie auditivă, forme şi 
topografică, de atenţie, de inteligenţă, teste proiective etc.), să ştie 
cum se scorează şi cum să le interpreteze. De asemenea, le-au fost 
oferite informaţii despre teste şi testare psihologică, anamneză şi 
interviu.  
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 Anterior implicării studenţilor/masteranzilor în stagiul de 
practică se efectuează instruirea lor. Aceasta are rolul de a furniza 
practicanţilor principalele elemente pe care aceştia trebuie să le aibă în 
vedere în momentul efectuării practicii şi se efectuează de către 
cadrele didactice coordonatoare ale stagiului de practică de 
specialitate. 

În acest fel, li se oferă studenţilor din sistemul de învăţământ 
superior oportunitatea dezvoltării competenţelor şi aptitudinilor în 
cadrul unui model eficient de practică.  

Pe parcursul stagiului, fiecare student va întocmi un dosar de 
practică complet care va cuprinde date personale (nume şi prenume, 
anul de studii), prezentarea partenerului de practică şi va face zilnic un 
raport cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul unităţii şi a locului 
de practică. La finalul stagiului de practică, tutorele va evalua 
activitatea studentului în funcţie de respectarea regulamentului impus 
şi de disciplina internă, de însuşirea cunoştinţelor şi de interesul 
prezentat în activităţile desfăşurate.  

Activitatea de practică se încheie cu un colocviu de practică, 
în cadrul căruia studenţii vor fi notaţi de către cadrul didactic 
coordonator cu o notă între 1 şi 10. Colocviul are loc în perioada 
sesiunii de examene şi scopul este verificarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor dobândite pe durata desfăşurării stagiului de practică. În 
cazul neefectuării activităţii de practică nu se va obţine numărul de 
credite aferent semestrului. 
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 Beneficii 
 

Universitatea Ecologică analizează constant nevoile de 
practică ale studenţilor în vederea identificării în detaliu a elementelor 
de îmbunătăţit. În acest fel, se realizează elaborarea documentelor-
suport pentru organizarea stagiilor de practică, sunt identificaţi 
parteneri de practică şi sunt adaptate tehnici şi instrumente în funcţie 
de nevoile studenţilor.  

Stagiile de practică ale studenţilor sunt prima ocazie cu care 
studenţii iau contact cu mediul activităţii practice şi au capacitatea de 
a-i pregăti pe studenţi pentru statutul lor de persoană aflată în căutarea 
primului loc de muncă. 

 

3.3 Stagiul de practică într-un cabinet individual de 
psihologie 
 

În continuare vom prezenta un s tudiu de caz din portofoliul 
Universităţii Ecologice Bucureşti. Programul de practică cu studenţii 
de la Universitatea Ecologică, Facultatea de Psihologie s-a desfăşurat 
într-un cabinet individual de psihologie şi a avut ca temă: 
psihoterapie/consiliere psihologica „Psihoterapie A-Z", însumând în 
total 80 de ore, cărora li s-au adăugat l0 ore de studiu individual al 
materialelor didactice puse la dispoziţie de organizator, atât la sediul 
cabinetului, cât şi acasă. 

Programul a cuprins mai multe sesiuni, în cadrul cărora s-au 
abordat teme variate:  
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 Prezentarea modalităţii de a dobândi calitatea de 
psihoterapeut/consilier psihologic; 

 Elemente de bază în psihoterapie/consilierea psihologică; 
Abordarea clienţilor/pacienţilor de la prima până la ultima 
şedinţă; 

 Exerciţii practice pentru însuşirea tehnicilor specific 
psihoterapiei; 

 Tehnici din hipnoza clinică şi terapie ericksoniană: Testarea 
sugestibilităţii prin testul Chevreul, testul imposibilităţii 
ridicării braţului; 

 Demostraţii hipnoterapie; Liniştirea copilului interior; 
Desensibilizare sistematică în imaginar; Relaxarea musculară 
progresivă (Jacobson); 

 Terapia pierderii cuiva drag: Doliu; Separaţie. Studii de caz. 
 Abordarea anxietăţii: atacuri de panică, fobii, ticuri, stres; 

Aplicaţii practice in abordarea anxietatii ; Studii de caz; 
 Abordare tulburări alimentare (anorexie, bulimie) ; Aplicaţii 

practice; Studii de caz; 
 Tehnici de comunicare asertivă; 
 Managementul conflictelor; 
 Tehnici din psihodrama; 
 Exemplificare ora de dezvoltare personala si motorie; 

Activităţi cu grupul; Joc de protagonist; 
 Abordarea copiilor în psihoterapie; 
 Gelozia- abordare terapeutică, studii de caz. 

 

Prezentările s-au derulat într-o atmosferă colegială. 
Organizatoarea a încurajat participarea activă a cursanţilor la 
prelegeri, prin întrebari şi opinii. Tutorele răspundea întrebărilor în 
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orice moment, în timpul prezentărilor. Prezentarea modalităţii de a 
dobândi abilitatea de psihoterapeut/consilier psihologic a părut 
studenţilor a fi foarte utilă şi lămuritoare (ex. căile prin care se poate 
ajunge la înfiinţarea unui cabinet individual de psihologie, participarea 
la cursuri de formare profesională în cadrul unor programe 
recunoscute de Colegiul Psihologilor din România sau la cursurile de 
master de psihologie clinică, de exemplu).  

De asemenea, practicanţilor li s-a făcut cunoştinţă cu elemente 
practice din procesul de comunicare, despre care ei aflaseră doar la 
nivel teoretic din cursurile studiate la Universitatea Ecologică, cum ar 
fi: modelul pentru limbaj - omisiunile, generalizările, distorsiunile, 
nominalizările, eschivele complexe, presupoziţiile, relaţia cauză-efect, 
lectura gândurilor.  

Un alt exemplu de sesiune interesantă a fost ziua în care 
practicanţii au întâlnit hipnoza teoretică şi practică, în care s-au făcut 
exerciţii practice - pe voluntari - un exerciţiu de testare a 
sugestibilităţii la hipnoză (unul folosind pendulul lui Chevreul şi 
celălalt imposibilitatea ridicării mâinii). Apoi aceştia au participat la o 
şedinţă de hipnoză în grup.  

Studenţii au apreciat şi subiectul terapiei anxităţii, o stare de o 
complexitate care poate copleşi un terapeut începător şi fără 
experienţă. Studenţii au aflat că se pot folosi chiar nişte documente/ 
formulare în cabinet, dar şi recomandate clientului pentru a l e folosi 
acasă ca înregistrări ale progresului clientului, ale monitorizătii 
stărilor, gândurilor, evenimentelor semnificative pentru starea 
clientului etc.  
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În cadrul prelegerilor au fost prezentate cazuri concrete de 
clienţi care au fost trataţi de diverse tulburări. 

Cea mai interesantă sesiune a fost cea de dezvoltare personală, 
studenţii la psihologie fiind puşi, unii dintre ei, în situaţii noi, pentru 
prima dată în viaţă. Au fost în situaţia de a se exprima public în faţa 
celorlalţi, au manifestat, în măsuri diferite, stări de anxietate, reţineri 
în exprimare, emoţii etc. Condiţiile pentru derularea activităţilor în 
condiţii optime au fost principiile programării neuro-lingvistice 
(NPL), principii care erau reamintite de câte ori un coleg avea tendinţa 
de a î ntrerupe pe cineva, de a g lumi sau de a i eşi din joc. O altă 
constantă a fost obligaţia practicanţilor de a sista orice critică şi de a 
îl/o încuraja pe cel/cea aflat/ă la „microfon”, prin limbajul trupului şi 
chiar prin aplauze, lucru ce s-a demonstrate a fi dificil pentru unii 
dintre studenţi. Ziua a început cu o şedinţă de relaxare mentală şi 
somatică, scurte exerciţii fizice efectuate  în cerc, de respiraţie etc.  

Câteva jocuri mai interesante au fost: 

 cunoaştere reciprocă - aşezarea în cerc, prezentarea fiecărui 
cursant, cu scurt istoric personal, motivaţia alegerii acestui 
domeniu, cu desemnarea următorului coleg vorbitor. 

 conducerea "orbului" de către un coleg, într-o întrecere pentru 
prinderea unei eşarfe-momeală pe care o "aleargă" 
organizatorul; alergătorul are ochii legaţi şi este condus prin 
sugestii verbale si de umeri pentru redirecţionarea stânga-
dreapta; 

 întrecerea cu încetinitorul (exprimarea aşteptărilor 
concurentului înainte de întrecere, derularea întrecerii, 
exprimarea şi semnificarea stării în funcţie de locul ocupat 
faţă de aşteptările iniţiale; 
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 utilizarea de jocuri. De exemplu: sunt seful departamentului 
de marketing la o fabrică de jucării, propun şi desenez o 
jucărie nouă, un brand nou, dezvolt un discurs de prezentare 
a produsului, din perspectiva jucariei (personalizez păpuşa şi 
mă exprim la persoana I, fără a uita să menţionez de 
producătorul meu, de cursantul însuşi); s-a pus la dispoziţie 
recuzită ajutătoare (jucării, eşarfe, obiecte diverse); 

 discurs motivaţional al antrenorului, a cărui echipă intră in 
competiţie peste 10 minute: fiecare student şi-a ales un sport 
preferat, au avut 15 minute să conceapă un discurs 
motivaţional, pe care să îl prezinte în faţa echipei (restul 
colegilor). Unii studenţi au "intrat" foarte greu în rolul de 
antenor. 
 

În toate situaţiile, tutorele a disimulat discret intenţiile jocului, 
dând indicaţii pe fiecare etapă separat, pentru a nu crea posbilitatea 
cursanţilor de a pregăti în prealabil răspunsurile pentru o impresie 
bună.  

Concluzia studentului în urma beneficierii stagiului de 
practică a fost aceea că a participat la activităţi noi, în care a reuşit să-
şi pună în evidenţă laturi necunoscute sau inhibate ale personalităţii 
sale, nevoile de dezvoltare.  
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4. Rolul Colegiului Psihologilor din România 
 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 213/2004, Colegiul Psihologilor 
din România, denumit în continuare Colegiu, este o organizaţie 
profesională, cu personalitate juridică, de drept privat, apolitică, 
autonomă şi independentă, de interes public, cu patrimoniu şi buget 
proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta şi de a ocroti la nivel 
naţional şi internaţional interesele profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică. 

Colegiul are sediul central în Municipiul Bucureşti. Colegiul 
se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de liberă practică din 
România. Psihologii cu drept de liberă practică au dreptul, fără nici o 
îngrădire, să adere la alte forme de asociere profesională. Colegiul are 
obligaţia de a publica anual Registrul unic al psihologilor cu drept de 
liberă practică din România. (Partea I – evidenţa psihologilor, Partea 
a II-a – evidenţa formelor de exercitare ale profesiei). Forma 
electronică actualizată a Registrului se publică pe site-ul: 
www.copsi.ro.  
 
 

4.1 Scurt istoric al Colegiului Psihologilor din România  
 

Asociaţia Psihologilor din România a r eprezentat entitatea, 
reactivată după anul 2001, care a întreprins demersuri concrete pentru 
reglementarea profesiei de psiholog in Romania. În principal, a fost 
vorba despre doua proiecte legislative, ultimul dintre acestea fiind 
elaborat după modelul unei legi clasice liberale, care corespunde 
acquis-ului comunitar. Proiectul cu caracter organic, a f ost înaintat 

http://www.copsi.ro/
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Parlamentului României de către reprezentanţii Asociaţiei 
Psihologilor din România.  

Având în vedere formele diferite adoptate de către cele două 
camere, a fost elaborat un raport al comisiei de mediere, care a fost 
aprobat in unanimitate in data de 17 mai 2004. În aceeaşi dată, 
raportul de mediere a fost adoptat de către Senat, iar în data de 18 mai 
2004 raportul a fost adoptat de către Camera Deputaţilor. În data de 25 
mai 2004, Preşedintele României promulgă legea prin Decretul nr. 
378/2004. Astfel, în data de 27 mai 2004, Parlamentul Romaniei emite 
Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept 
de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România, care s-a publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr. 492 din 1 iunie 2004 şi a intrat in vigoare la 30 
de zile de la publicare. 

În data de 5 iulie 2004 are loc şedinţa Asociaţiei Psihologilor 
din România, ocazie cu care este convocată adunarea de constituire a 
Colegiului Psihologilor din România. În data de 8 octombrie 2004 are 
loc adunarea de constituire a Colegiului Psihologilor din România. 
Comitetul director provizoriu, desemnat de adunarea de constituire, a 
elaborat primele documente-cadru privind organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din România. În data de 8 aprilie 2005 are loc 
şedinţa Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România 
pentru desemnarea primelor organe de conducere ale Colegiului 
Psihologilor din România, ocazie cu care au fost adoptate mai multe 
acte administrative care vizau organizarea şi funcţionarea Colegiului. 
Astfel, au fost desemnaţi membrii comisiilor de specialitate din cadrul 
Comitetului director, au fost stabilite primele obiective ale instituţiei 
nou-create şi a fost ales primul preşedinte al Colegiului Psihologilor 
din Romania, în persoana domnului prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan, 
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personalitate unanim-recunoscută a psihologiei româneşti, care 
deţinea şi funcţia de preşedinte al Asociaţiei Psihologilor din 
România. Este elaborat un prim proiect al Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 213/2004. În data de 14 iulie 2005, Guvernul 
României aprobă în şedinţa de lucru Hotărârea Guvernului nr. 
788/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 213/2004, pe baza unui proiect elaborat de către Colegiul 
Psihologilor din România împreuna cu Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
721 din 9 august 2005.  

Din data de 1 noiembrie 2005, Colegiul Psihologilor din 
România a început să funcţioneze.  

În data de 20 decembrie 2005 este emis primul atestat de 
liberă practică din România, această dată constituind data liberalizării 
reale a serviciilor psihologice şi a profesiei de psiholog în România. În 
data de 10 martie 2006 este aprobată Hotărârea Comitetului director al 
Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, 
declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, 
cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, 
precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică 
în sectorul public sau privat, în regim salarial, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 februarie 2007.  

În data de 25 mai 2006, Colegiul Psihologilor din România 
iniţiază o campanie de modificare a proiectului de lege a securităţii şi 
sănătăţii în munca, propus de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii 
Sociale, prin includerea serviciilor de psihologia muncii, precum şi 
stipularea altor dispoziţii privind serviciile psihologice. Comisiile de 
specialitate ale Parlamentului României aprobă forma legii agreate de 
către reprezentanţii Colegiului. In data de 14 iulie 2006, ca urmare a 
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susţinerii preşedintelui Comisiei de psihologia muncii, transporturilor 
şi serviciilor, Conf. univ. dr. Mihai Aniţei, Parlamentul României 
adopta Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 
iulie 2006. În premieră, serviciile de psihologia muncii sunt 
reglementate în mod distinct de serviciile medicale, acestea 
realizându-se atât la angajare cât şi printr-un control periodic. 

În data de 6 februarie 2007, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
recunoaşte Colegiul Psihologilor din România pentru prima dată drept 
autoritate română competentă pentru profesia de psiholog. Tot din 
această dată, Colegiul este în mod oficial implicat în implementarea 
sistemului IMI - Internal Market Information System - proiect privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale la nivelul Uniunii Europene, 
potrivit dispoziţiilor Directivei 36/2005/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale pentru profesiunile reglementate.  

În data de 28 iunie 2007, cu avizul consultativ al Colegiului 
Psihologilor din România, ca urmare a susţinerii prof. univ. dr. 
Nicolae Mitrofan si conf. univ. dr. Mihai Aniţei, Parlamentul 
României a respins propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 213 din 27 m ai 2004 privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, 
înregistrata sub nr. 898/2006, prin care s-a încercat stoparea 
funcţionării tinerei instituţii şi a p rofesiei de psiholog, în sensul 
încetării demersurilor de liberalizare şi externalizare a serviciilor 
psihologice şi transformarea acestora în servicii comerciale.  

În data de 1 august 2007, a fost emis Ordinul nr. 257/2007 
privind activitatea de psihologie din cadrul Ministerului de Interne şi 
Reformei Administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, 
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nr. 566 din 17 august 2007, prin care a fost reglementată activitatea de 
psihologie şi s-a stabilit statutul special al psihologilor din Ministerul 
de Interne şi Reformei Administrative. 

În data de 21 septembrie 2007, în urma mai multor runde de 
negociere cu reprezentanţii Ministerului Transporturilor a fost emis 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2007 pentru aprobarea 
Normelor privind procedurile de agreare de către Ministerul 
Transporturilor a unităţilor specializate medicale şi psihologice, în 
vederea examinării persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa 
circulaţiei rutiere, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 5 
octombrie 2007, fiind abrogate totodată şi celelalte dispoziţii cu 
caracter normativ anterioare. 

În data de 10 octombrie 2007, Guvernul României a aprobat 
Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2007 prin care a fost modificata Legea 
nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România. Potrivit 
dispoziţiilor Anexei nr. 3 din acelaşi act normativ, Colegiul 
Psihologilor din România este reglementată drept autoritate română 
competentă pentru profesia de psiholog. Tot din această dată, 
atestatele de liberă practică, precum şi celelalte acte emise de către 
Colegiul Psihologilor din România sunt recunoscute în statele membre 
ale Uniunii Europene. 

În data de 17 noiembrie 2007 are loc şedinţa Consiliului 
Colegiului Psihologilor din România, în care se demarează 
procedurile de aprobare a hotărârii pentru construirea unui sediu 
pentru organizaţia profesională, iar în data de 28 martie 2008, în 
cadrul şedinţei Consiliului Colegiului Psihologilor din România se 
aprobă măsura achiziţiei unui teren şi contractarea lucrărilor de 
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construire a noului sediu al Colegiului, în acest sens fiind împuternicit 
preşedintele autorităţii pentru derularea tuturor procedurilor necesare. 

În data de 21 martie 2008, în urma demersurilor realizate de 
către Colegiul Psihologilor din România începând cu anul 2006, 
pentru introducerea la nivelul COR a celor zece specialităţi 
profesionale ca ocupaţii distincte, Ministrul muncii, familiei şi 
egalităţii de şanse precum şi preşedintele Institutului Naţional de 
Statistică au aprobat Ordinul comun nr. 170/179/2008 privind 
completarea COR pentru armonizarea ocupaţiilor din România cu cele 
existente în UE, precum şi pentru respectarea cadrului normativ 
al exercitării fiecărei profesii sau ocupaţii din România. Astfel, prin 
completarea COR, profesia de psiholog a fost restructurată conform 
dispoziţiilor Legii nr. 213/2004 si H.G. nr. 788/2005, ca o pr ofesie 
distincta, reglementată în mod unitar, având zece specialităţi de 
competenta, cu trepte de competenta şi forme de exercitare proprii.   

În data de 27 mai 2008, Parlamentul Romaniei adopta Legea 
nr. 117/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România. 

În data de 18 iunie 2008, Parlamentul României a respins în 
mod definitiv propunerea legislativă privind reglementarea profesiei 
de psihoterapeut, înregistrata sub nr. 851/2007, Colegiul Psihologilor 
din Romania rămânând în continuare singura autoritate competentă în 
domeniul psihoterapiei, aceasta fiind definita ca o specialitate 
profesionala psihologica interdisciplinara. 

În data de 28 martie 2009, are loc şedinţa Convenţiei 
naţionale a Colegiului Psihologilor din Romania, în cadrul căreia sunt 
desemnate noile foruri de conducere ale Colegiului. Domnul prof. 
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univ. dr. Mihai Aniţei este ales în funcţia de preşedinte al autorităţii 
profesionale. 

În data de 26 mai 2010, sunt publicate in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 348 si 348 bis următoarele acte administrative 
cu caracter normativ: Hotărârea Comitetului director al Colegiului 
Psihologilor din România nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor 
privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
România, Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor 
din Romania nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul 
în  profesia de psiholog cu drept de liberă practică şi Hotărârea 
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 
3/2010 pentru aprobarea Normelor privind formarea profesională a 
psihologilor cu drept de liberă practică. 

În anul 2010 are loc selecţia ofertelor de construire a sediului 
central al Colegiului Psihologilor din România, iar în data de 6 mai 
2011 are loc inaugurarea noului sediu în prezenţa membrilor 
Consiliului Colegiului şi a numeroşi invitaţi. În acelaşi an, 
preşedintele EFPA - European Federation of Psychologists' 
Associations, Prof. dr. Robert Roe a vizitat noul sediu al Colegiului 
Psihologilor din România şi a f ost impresionat de capacitatea 
instituţională a Colegiului Psihologilor din România.  

La începutul anului 2012, pe fondul nemulţumirilor 
psihologilor, generate de furnizarea serviciilor psihologice de către 
societăţi comerciale sau de către alţi furnizori neautorizaţi, având în 
vedere urgenţa reclamată din teritoriu şi lipsa de reacţie a autorităţilor 
cu privire la emiterea neautorizată a avizelor/rapoartelor psihologice, 
preşedintele Colegiului Psihologilor din Romania adoptă Dispoziţia 
nr. 1 din 11 ianuarie 2012 privind evidenţa profesională a 
psihologilor cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul 
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Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2012. Măsura a 
implementat un prim sistem de evidenţă a actelor profesionale pe baza 
de registre şi un prim sistem de securizare a ac telor profesionale pe 
baza timbrelor profesionale, în colaborare cu C.N. Poşta Română S.A. 
Pe fondul unei lipse de comunicare şi a dezinformării, măsura a 
generat alte nemulţumiri în societăţile comerciale din domeniul 
medical şi în instituţiile publice, dar mai ales în rândul conducerii 
acestor entităţi, oglindite pe larg în mass-media. Ca urmare a acestor 
reacţii, Comitetul director a hotărât în mod unilateral abrogarea actului 
emis, în pofida neidentificării niciunei alte soluţii pentru contracararea 
practicii ilegale de pe piaţa serviciilor psihologice.  

În data de 11 ianuarie 2013 a fost aprobată Hotărârea 
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 
1/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului 
Psihologilor din România. 
În cadrul Convenţiei naţionale, din data de 19 aprilie 2013, este emisă 
Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă 
a Colegiului Psihologilor din România şi este reales ca preşedinte al 
Colegiului Psihologilor din Romania domnul prof. univ. dr. Mihai 
Aniţei, precum şi noi membri în foruri de conducere ale instituţiei. 
Convenţia naţională a respins prin vot proiectul Codului deontologic 
al profesiei de psiholog cu drept de liberă practica şi proiectul Codului 
de procedura disciplinara, acestea încălcând unele drepturi 
fundamentale ale cetăţenilor. 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 14 mai 
2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 215/2013 pentru 
completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitoare_oficiale.php
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=10251
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=10251
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213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România. Astfel, în prezent, dreptul de liberă practică 
în specialitatea psihopedagogie speciala poate fi dobândit şi de către 
persoanele care au absolvit o instituţie de învăţământ superior de 
specialitate, având diplomă de licenţă cu specializarea psihopedagogie 
speciala. 

În data de 27 septembrie 2013, Comitetul director al 
Colegiului Psihologilor din Romania si Consiliul Colegiului 
Psihologilor din România aproba cu o s ingura abţinere Hotărârea 
privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă 
practică. Prin această măsură, începând cu data de 1 ianuarie 2014 a 
fost implementată măsura privind evidenţa profesională mixtă a 
psihologilor prin registre profesionale şi timbre profesionale. Colegiul 
Psihologilor din Romania a notificat si a informat instituţiile publice şi 
private din România cu privire la obligaţia păstrării evidenţei 
profesionale şi utilizarea obligatorie a timbrelor profesionale pe 
avizele sau rapoartele psihologice emise prin intermediul formelor 
independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică. Activitatea de consiliere psihologica şi psihoterapie, precum 
şi actele profesionale ale psihologilor salariaţi sau numiţi în funcţie nu 
se timbrează. Administrarea sistemului de distribuţie a t imbrelor 
profesionale se realizează prin intermediul unui birou unic, din cadrul 
Colegiului Psihologilor din România. 

În data de 1 noiembrie 2013 a avut loc Şedinţa Convenţiei 
naţionale, convocate special pentru aprobarea noului Cod deontologic 
al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a noului Cod de 
procedura disciplinara. Prin noile acte normative se reglementează 
noi drepturi profesionale pentru psihologi, se asigură protecţia juridică 
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a acestora, precum şi stipularea unor obligaţii profesionale concrete, 
singurul temei al răspunderii profesionale fiind legea şi Codul 
deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 

Începând cu anul 2013, ca urmare a demersurilor Colegiului 
Psihologilor din Romania, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS) a integrat noi servicii psihologice în paleta serviciilor de 
sănătate decontate (ex. servicii de evaluare şi consiliere psihologică 
adulţi şi copii, psihoterapie pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din 
spectrul autist, etc.), realizând o transpunerea corectă a 
reglementărilor profesionale în vigoare. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2014 în România funcţionează 
primul sistem de evidenţă a actelor profesionale, realizat prin registre 
unice şi timbre profesionale, gestionate printr-un birou unic la nivel 
naţional. Acest sistem permite identificarea rapidă a actelor 
profesionale valide prezente în piaţă, precum şi eliminarea fraudelor 
din domeniul evaluării psihologice. 

În data de 21 martie 2014, Comitetul director al Colegiului 
Psihologilor din România a mandatat preşedintele Colegiului 
Psihologilor din România şi membrii conducerii operative, pe baza 
consultării comisiilor aplicative competente, să aprobe primele 
Standarde de Calitate in Serviciile Psihologice (SCSP I). Prin aceste 
standarde de calitate se reglementează în premieră în România, în mod 
sintetic, competenţele profesionale ale psihologilor romani, aferente 
specialităţilor profesionale atestate. Competenţele specifice fiecărei 
trepte de competenţă vor fi menţionate în noile atestate de liberă 
practică, ce sunt implementate de la începutul anului 2016. 

Începând cu anul 2015 Colegiul Psihologilor din România a 
realizat demersuri în vederea descentralizării activităţii, prin 
angrenarea filialelor teritoriale şi mandatarea comitetelor filialelor 
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teritoriale şi preşedinţilor acestora în unele activităţi specifice 
(organizarea interviurilor pentru acces în profesie, în treapta psiholog 
practicant, forma de atestare supervizare). De asemenea, s-a finalizat 
construcţia primului sistem electronic integrat de emitere a atestatelor 
de liberă practică pentru psihologi, ce urmează să fie implementat din 
anul 2016. 

 
 

4.2 Misiunea Colegiului Psihologilor din România 
 

Atribuţiile Colegiului sunt următoarele:  
a) asigura respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în condiţiile prezentei 
legi;  
b) instituie standarde de calitate a serviciilor psihologice;  
c) instituie un c adru de promovare şi de dezvoltare a co mpetenţei 
profesionale;  
d) instituie şi promovează norme deontologice în exercitarea profesiei 
de psiholog cu drept de liberă practică;  
e) reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi 
administrative, precum şi în organismele profesionale internaţionale;  
f) atesta dreptul de libera practica al psihologilor şi gestionează 
Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practică din România.  
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4.3 Conducerea Colegiului Psihologilor din România 
 
Forurile de conducere ale Colegiului sunt:  

a) Convenţia naţională;  
b) Consiliul Colegiului;  
c) Comitetul director;  
d) Preşedintele Colegiului.  
 
 

4.4 Statutul Colegiului Psihologilor din România, 
organizaţie de drept privat 

 
 
Colegiul Psihologilor din România se constituie din totalitatea 

psihologilor cu drept de liberă practică din România. Astfel, 
persoanele care îndeplinesc condiţiile legale pentru a obţine atestatul 
de libera practică/titlul profesional de psiholog şi care solicită să 
exercite profesia (psihologii cu drept de libera practică), sunt obligate 
prin lege să facă parte din ordinul profesional unic.   

Ordinele profesionale nu se înfiinţează pe baza unui acord de 
asociere potrivit legislaţiei generale specifice dreptului la liberă 
asociere, ci numai prin lege, fapt care îi conferă o independenţă şi 
autoritate profesională garantată, având în vedere următoarele 
exigenţe: 
• ordinul profesional specific unei profesii reglementate este 

autoritatea competentă care emite acte de recunoaştere a 
diplomelor şi calificărilor profesionale, în speţă Colegiul 
Psihologilor din România; 
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• ordinul profesional este abilitat să emită acte cu caracter 
normativ, care se publică în Monitorul Oficial al României Partea 
I, acestea fiind opozabile tuturor cetăţenilor României. 

Colegiul Psihologilor din România este o veritabilă 
organizaţie profesională de drept privat, de utilitate publică, care 
prestează servicii publice. Această persoană juridică de drept privat 
are la bază sub aspect organizatoric şi funcţional un regulament de 
organizare si functionare interna de tip corporatist, specific 
ordinelor/corpurilor profesionale, iar nu de autoritate publica. 

Totuşi, având în vedere funcţionarea modernă specifică 
sistemelor juridice flexibile europene, înfiinţarea acestor organizaţii 
profesionale nu este lasată în sarcina membrilor, fapt care ar putea 
genera mai multe probleme legate de legitimitatea si 
reprezentativitatea anumitor organizaţii, personalitatea juridică a 
ordinelor profesionale este acordată prin lege, adeziunea ulterioară a 
membrilor fiind un act voluntar şi consimţit, însă obligatoriu pentru 
exercitarea profesiei.  

Putem aprecia că în acelaşi sistem de drept, nu pot fi 
exercitate două profesii cu acelaşi conţinut de competenţe, împărţite 
în funcţie de forma juridică prin care se contractează serviciile 
profesionale. Totodată, în acelaşi sistem de drept nu pot coexista doua 
corpuri profesionale care să producă standarde diferite de calitate 
pentru serviciile psihologice sau care să ateste în mod diferit dreptul 
de liberă practică a membrilor, fapt care ar putea genera standarde 
duble de calitate pentru beneficiari şi o vulnerabilitate a acestora în 
raport cu drepturile şi obligaţiile lor ca şi consumatori. De asemenea, 
în organizaţiile profesionale, membrii au calitatea de aderenţi, nu de 
fondatori. 
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Ordinele profesionale înfiinţează şi administrează registre 
conţinând membri. Exercitarea profesiei astfel reglementate este 
interzisă persoanelor care nu sunt înscrise în registrul respectiv. 
Apreciem că ordinele profesionale nu sunt şi nu pot fi asimiliate 
autorităţilor publice, deoarece modelul de organizare şi funcţionare 
este unul de tip corporatist, acestea fiind conduse de membrii aleşi, 
iar nu de către persoane numite/desemnate prin sistemul public al 
statului. Ordinele profesionale au însă prerogative de autoritate 
profesionala, având drept de reglementare pentru anumite categorii 
de persoane sau servicii şi pot lua, la nevoie, măsuri de represiune 
disciplinară pentru membrii (sub forma unei competenţe 
administrativ-jurisdicţionale).  

În contextul liberalizării şi modernizării profesiilor 
reglementate din România, profesia de psiholog cu drept de liberă 
practică reprezintă singura profesie de psiholog reglementată din 
întreg spaţiul Uniunii Europene, reprezentând un model european, în 
acord cu principiile europene ce se regăsesc în Valorile Comune 
Profesiilor Liberale, document emis de CEPLIS.  

Dintre toate organizaţiile profesionale parte a EFPA – 
European Federation of Psychologists' Associations, Colegiul 
Psihologilor din România reprezintă singura autoritate naţională 
competentă şi înregistrată la nivelul Comisiei Europene, care emite 
acte de recunoaştere, valabile în toate statele membre ale Uniunii 
Europene. Mai mult, Colegiul Psihologilor din România reprezintă 
singura organizaţie profesionala a psihologilor europeni care poate 
emite acte cu caracter normativ, publicate în buletinul oficial naţional, 
opozabile tuturor cetăţenilor. De exemplu, Colegiul Psihologilor din 
România este singura organizaţie membră a EFPA care figurează ca 
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operator european în Internal Market Information System – IMI 
System. 
Statusul instituţional obţinut de către Colegiul Psihologilor din 
România reprezintă unul dintre cele mai mari atuuri în recunoaşterea 
internaţională a competenţelor psihologilor romani, pentru liberă 
circulaţie a serviciilor psihologice în Uniunea Europeană. 
 
 

4.5 Dezvoltare şi planificare în cariera de psiholog 
 

Profesia liberală modernă reglementată este reprezentată 
printr-o autoritate profesională, condiţionată de respectarea regulilor şi 
normelor de acces şi exercitare, concretizată prin obligaţia legală de 
deţinere a unui document care să ateste titlul profesional, singurul care 
poate autoriza titularul să desfăşoare activităţi profesionale 
reglementate. 

Toate activităţile profesionale exercitate sub titlul profesional 
de psiholog (psiholog cu drept de liberă practică) sunt parte-
componenta a privilegiului profesional rezervat titularilor 
documentelor care atestă competenţa profesională (în speţa, atestatul 
de liberă practică). 

Conţinutul constitutiv al unei profesii reglementate este 
reprezentat de ansamblul activităţilor profesionale pentru care 
legiuitorul a instituit obligaţia obţinerii unui titlu profesional 
reglementat. 

Potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, profesia liberală este 
aceea profesie reglementată care poate fi exercitată în mod 
independent, fără a fi vorba despre un comerciant sau de un autor de 
opere de creaţie intelectuală.  
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Astfel, în condiţiile legii, o profesie liberală este întotdeauna 
o profesie reglementată. Pe de altă parte, nu trebuie să confundăm 
noţiunea de profesie liberală cu noţiunea de profesie reglementată, 
deoarece nu întotdeauna o profesie reglementată este şi liberală. 

Având în vedere reminescenţele sistemelor de dreptul muncii 
dinainte de 1989, pr ecum şi anumite relaţii socio-economice pentru 
care în prezent o profesie liberală originală nu poate răspunde 
necesarului de pe piaţa serviciilor,  în mod eficient, în România, există 
astăzi profesii reglementate care pot fi exercitate atât în regim autentic 
liberal, ca liber-profesionisti, cât şi ca salariaţi, funcţionari publici sau 
militari. O astfel de profesie este şi profesia de psiholog.  

Din această perspectivă, având în vedere unele opinii care 
încearcă să contamineze natura juridică actuala a profesiei de 
psiholog, specifică unei profesii liberale autentice, apreciem noi, 
putem concluziona faptul că în România, ca şi în orice sistem de drept 
coerent, nu pot exista mai multe profesii cu aceleaşi conţinut specific 
de competenţe. 

În concluzie, profesia de psiholog este o profesie 
reglementată în mod unitar, pe baza unui titlu profesional unic, 
atestatul de liberă practică, titularii având însă posibilitatea să îşi 
exercite profesia ca liber-profesionişti, dar si ca salariaţi, funcţionari 
publici sau militari, însă potrivit unui singur sistem profesional 
constituit din reguli unice de exercitare, atât la nivel concret–
aplicativ, cât şi sub aspectul normelor de deontologie şi disciplină 
profesionala. 

Profesia de psiholog a ajuns astăzi la un nivel de dezvoltare 
ştiinţifică ce îi permite aplicarea şi verificarea legităţii şi metodelor 
utilizate, astfel încât acestea să poată fi generalizate, în vederea 
recunoaşterii importanţei socioeconomice şi acceptării de către 



Ghid privind organizarea practicii studenților la psihologie de către 
potențialii angajatori ai psihologilor 

 
 

51 
 

societate ca fiind necesară şi eficientă. Dezvoltarea ştiinţifică, 
acceptarea şi nevoia socială în creştere au determinat recunoaşterea şi 
organizarea profesiei de psiholog în România. 
Pentru asigurarea dezvoltării în continuare a psihologiei este necesar 
ca între profesia de psiholog şi ştiinţa psihologiei să existe o 
interdependenţă, în vederea cunoaşterii şi actualizării permanente de 
către psihologii profesionişti a practicilor validate în conformitate cu 
descoperirile ştiinţifice, pentru crearea unor standarde, competenţe şi 
ghiduri de bune practici comune care să conţină aspectele de ordin 
teoretico-metodologic acceptate de către comunitatea profesională, 
care să se bazeze pe nevoile societăţii şi ale pieţei serviciilor 
psihologice. De asemenea, ştiinţa psihologiei trebuie să cerceteze 
problemele psihologice actuale ale societăţii, astfel încât să poată 
răspunde în mod util unei nevoi permanente a oamenilor. 

Psihologul studiază comportamentul uman, procesele mentale 
şi investighează, recomandând căi de soluţionare, problemele 
psihologice din domeniul sănătăţii, educaţiei, justiţiei, muncii, 
economiei, protecţiei sociale, industriei şi securităţii. Psihologul 
concepe şi efectuează experimente şi observaţii asupra oamenilor şi 
animalelor pentru măsurarea caracteristicilor mintale şi fizice, 
analizează efectele eredităţii, mediului sau altor factori asupra gândirii 
şi comportamentului indivizilor. Psihologul desfăşoară activitate de 
evaluare, psihodiagnoză, psihoterapie, precum şi de prevenire a 
tulburărilor emoţionale, de personalitate şi a fenomenelor de 
inadaptare la mediul social sau profesional. Psihologul elaborează şi 
aplică teste psihologice pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, 
aptitudinilor şi a altor caracteristici umane, interpretează datele 
obţinute şi face recomandările pe care le consideră necesare. 
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Psihologul trebuie să se formeze continuu şi să îşi revizuiască 
mereu metodele şi tehnicile potrivit noilor exigenţe psihomorale, 
multiculturale şi tehnice, astfel încât să poată să îşi modifice şi să îşi 
adapteze instrumentele de evaluare şi intervenţie. Psihologul trebuie 
să studieze mecanismele şi factorii care precipită încadrarea unui tip 
de răspuns în ansamblul acţiunilor fiinţei umane, fără să se 
concentreze pe explicarea diferenţelor dintre patologic şi 
convenţionalul "normal". Psihologul trebuie să studieze pentru ce se 
stabileşte, persistă şi se o pune la schimbare un mod de interacţiune, 
cum şi pentru ce el se poate modifica sub efectul intervenţiilor 
psihoterapeutice. 

Tendinţa tot mai accentuată din ultimii ani de dezmembrare şi 
de reorganizare a marilor profesii afectează atât cercetarea ştiinţifică 
în psihologie, cât şi profesia de psiholog. Noile ocupaţii temporare din 
domeniul sociouman "împrumută" atribuţii sau competenţe ale 
psihologului, solicitate tot mai mult de către societate, fără un suport 
teoretico-metodologic şi fără să fie sustenabile pe termen mediu şi 
lung, din lipsa unei baze ştiinţifice consistente care să actualizeze 
intervenţia în mod eficient. Profesia de psiholog poate răspunde 
acestor încercări prin competenţă, integritate, menţinerea unei culturi 
şi a unei conştiinţe profesionale comune, bazate pe argumente istorice, 
ştiinţifice şi practice, care să fie statuate în cadrul unor standarde de 
calitate în serviciile psihologice. 

Psihologul nu este şi nu trebuie să devină un operator al 
testelor şi instrumentelor psihologice, acesta trebuie să rămână 
creatorul şi unicul interpret autorizat al metodelor şi tehnicilor de 
evaluare şi asistenţă psihologică. Astfel, psihologia şi psihologii 
trebuie să se ocupe mai mult de problemele sociale ale oamenilor şi să 
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găsească soluţii, deoarece interesul social pentru psihologie este în 
creştere. 
 

4.6 Specialităţi profesionale şi trepte de specializare  în 
profesia de psiholog cu drept de liberă practică 
 

În prezent, potrivit procedurilor Colegiului Psihologilor din 
România, atestatul de psiholog cu drept de libera practică se poate 
obţine în baza: 
a) formarii profesionale conform standardelor stabilite prin hotărâre 
de către Comitetul director; 
b) experienţei profesionale dovedite. 
În exercitarea profesiei de psiholog sunt recunoscute trei trepte de 
specializare: 
a) psiholog practicant; 
b) psiholog specialist; 
c) psiholog principal. 

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie desfăşoară 
proceduri şi activităţi specifice de evaluare în vederea atestării 
dreptului de libera practica al psihologilor în următoarele specialităţi: 
a) psihologie clinică; 
b) consiliere psihologică; 
c) psihoterapie. 

Competenţa în specialitatea psihoterapie poate fi dobândită şi 
de absolvenţi ai facultăţilor de medicină generala (medicii psihiatri), 
asistenţă socială, filosofie, pedagogie, teologie, cu condiţia 
completării studiilor universitare cu un pachet de discipline de 
specialitate stabilit prin hotărâre a Comitetului director, precum şi 
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formării complementare potrivit cerinţelor prevăzute de prezentele 
norme. 

Psihologul atestat în specialitatea psihoterapie are şi toate 
competenţele psihologului atestat în specialitatea consiliere 
psihologica, pe trepte similare de specializare. 

Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor 
desfăşoară proceduri şi activităţi specifice de evaluare în vederea 
atestării dreptului de libera practica al psihologilor în următoarele 
specialităţi: 
a) psihologia muncii şi organizaţională; 
b) psihologia transporturilor; 
c) psihologia aplicată în servicii. 

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi 
vocaţională desfăşoară proceduri şi activităţi specifice de evaluare în 
vederea atestării dreptului de libera practica al psihologilor în 
următoarele specialităţi: 
a) psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; 
b) psihopedagogie specială. 

Absolvenţii facultăţilor de psihopedagogie speciala pot obţine 
atestatul de liberă practică în specialitatea psihopedagogie specială. 

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publica şi 
siguranţă naţională desfăşoară proceduri şi activităţi specifice de 
evaluare în vederea atestării dreptului de libera practica al psihologilor 
în următoarele specialităţi: 
a) psihologie aplicata în domeniul securităţii naţionale; 
b) psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin 
tehnica poligraf. 

Potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP, I) 
specialităţile aferente Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine 
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publică şi siguranţă naţională au fost restructurate şi urmează să fie 
înlocuite cu următoarele specializări: 
a) psihologie militară; 
b) psihologie aplicată în serviciile publice şi private; 
c) psihologie aplicată în investigarea criminalităţii. 

 

5. Resurse legislative 

 

Principalele legi care reglementează profesia de psiholog 
sunt: 

 Legea 151/12.07.2010 - Serviciile specializate integrate 
adresate persoanelor cu tulburări autiste 

 LEGE nr. 117 din 27 mai 2008 pr ivind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 
pentru profesiile reglementate din România 

 LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii 
în muncă 

 Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, 
organizarea si funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
România 

 

http://www.copsi.ro/legi/legea-151-12-07-2010-serviciile-specializate-integrate-adresate-persoanelor-cu-tulburari-autiste
http://www.copsi.ro/legi/legea-151-12-07-2010-serviciile-specializate-integrate-adresate-persoanelor-cu-tulburari-autiste
http://www.copsi.ro/legi/lege-nr-117-din-27-mai-2008-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-109-2007-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-200-2004-privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentru-profesiile-reglement
http://www.copsi.ro/legi/lege-nr-117-din-27-mai-2008-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-109-2007-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-200-2004-privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentru-profesiile-reglement
http://www.copsi.ro/legi/lege-nr-117-din-27-mai-2008-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-109-2007-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-200-2004-privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentru-profesiile-reglement
http://www.copsi.ro/legi/lege-nr-117-din-27-mai-2008-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-109-2007-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-200-2004-privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentru-profesiile-reglement
http://www.copsi.ro/legi/lege-nr-117-din-27-mai-2008-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-109-2007-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-200-2004-privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentru-profesiile-reglement
http://www.copsi.ro/legi/legea-nr-319-din-14-iulie-2006-a-securit-ii-i-s-n-t-ii-in-munc
http://www.copsi.ro/legi/legea-nr-319-din-14-iulie-2006-a-securit-ii-i-s-n-t-ii-in-munc
http://www.copsi.ro/legi/legea-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiintarea-organizarea-si-functionarea-colegiului-psihologilor-din-romania
http://www.copsi.ro/legi/legea-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiintarea-organizarea-si-functionarea-colegiului-psihologilor-din-romania
http://www.copsi.ro/legi/legea-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiintarea-organizarea-si-functionarea-colegiului-psihologilor-din-romania
http://www.copsi.ro/legi/legea-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiintarea-organizarea-si-functionarea-colegiului-psihologilor-din-romania
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Hotărârile de guvern relevante sunt: 

 Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea 
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile 
reglementate din România 

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de 
liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din România 

 HG nr. 1102/2008, hotărâre privind aprobarea 
Programului national de asistenta medicala, psihologica 
si sociala a consumatorilor de droguri - 2009-2012 

 HG 939/2009 pentru modificarea anexei la HG nr. 
1102/2008 privind aprobarea Programului naţional de 
asistenţă medicală, psihologică şi socială a 
consumatorilor de droguri - 2009-2012. 

 

Acte administrative ale altor autorităţi relevante pentru 
profesia de psiholog: 

 Ordin nr. 922/2007 pentru aprobarea Normelor 
privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul 
Transporturilor a unităţilor specializate medicale şi 
psihologice, în vederea examinării persoanelor cu funcţii care 
concură la siguranţa circulaţiei 
 

http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2007-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-200-2004-privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentru-profesiile-reglementate-din-romania
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2007-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-200-2004-privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentru-profesiile-reglementate-din-romania
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2007-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-200-2004-privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentru-profesiile-reglementate-din-romania
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/ordonanta-de-urgenta-nr-109-2007-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-200-2004-privind-recunoasterea-diplomelor-si-calificarilor-profesionale-pentru-profesiile-reglementate-din-romania
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hotarare-nr-788-din-14-iulie-2005-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiin-area-organizarea-i-func-ionarea-colegiului-p
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hotarare-nr-788-din-14-iulie-2005-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiin-area-organizarea-i-func-ionarea-colegiului-p
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hotarare-nr-788-din-14-iulie-2005-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiin-area-organizarea-i-func-ionarea-colegiului-p
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hotarare-nr-788-din-14-iulie-2005-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiin-area-organizarea-i-func-ionarea-colegiului-p
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hotarare-nr-788-din-14-iulie-2005-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-213-2004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiin-area-organizarea-i-func-ionarea-colegiului-p
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hg-nr-1102-2008-hotarare-privind-aprobarea-programului-national-de-asistenta-medicala-psihologica-si-sociala-a-consumatorilor-de-droguri-2009-2012
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hg-nr-1102-2008-hotarare-privind-aprobarea-programului-national-de-asistenta-medicala-psihologica-si-sociala-a-consumatorilor-de-droguri-2009-2012
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hg-nr-1102-2008-hotarare-privind-aprobarea-programului-national-de-asistenta-medicala-psihologica-si-sociala-a-consumatorilor-de-droguri-2009-2012
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hg-939-2009-pentru-modificarea-anexei-la-hg-nr-1102-2008-privind-aprobarea-programului-national-de-asistenta-medicala-psihologica-si-sociala-a-consumatorilor-de-droguri-2009-2012
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hg-939-2009-pentru-modificarea-anexei-la-hg-nr-1102-2008-privind-aprobarea-programului-national-de-asistenta-medicala-psihologica-si-sociala-a-consumatorilor-de-droguri-2009-2012
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hg-939-2009-pentru-modificarea-anexei-la-hg-nr-1102-2008-privind-aprobarea-programului-national-de-asistenta-medicala-psihologica-si-sociala-a-consumatorilor-de-droguri-2009-2012
http://www.copsi.ro/h-g-o-u-g-o-g/hg-939-2009-pentru-modificarea-anexei-la-hg-nr-1102-2008-privind-aprobarea-programului-national-de-asistenta-medicala-psihologica-si-sociala-a-consumatorilor-de-droguri-2009-2012
http://www.copsi.ro/acte-administrative-ale-altor-autoritati/ordin-nr-922-2007-pt-aprobarea-normelor-privind-aprobarea-procedurilor-de-agreare-de-catre-ministerul-transporturilor-a-unitatilor-specializate-medicale-si-psihologice-in-vederea-examinarii-persoanel
http://www.copsi.ro/acte-administrative-ale-altor-autoritati/ordin-nr-922-2007-pt-aprobarea-normelor-privind-aprobarea-procedurilor-de-agreare-de-catre-ministerul-transporturilor-a-unitatilor-specializate-medicale-si-psihologice-in-vederea-examinarii-persoanel
http://www.copsi.ro/acte-administrative-ale-altor-autoritati/ordin-nr-922-2007-pt-aprobarea-normelor-privind-aprobarea-procedurilor-de-agreare-de-catre-ministerul-transporturilor-a-unitatilor-specializate-medicale-si-psihologice-in-vederea-examinarii-persoanel
http://www.copsi.ro/acte-administrative-ale-altor-autoritati/ordin-nr-922-2007-pt-aprobarea-normelor-privind-aprobarea-procedurilor-de-agreare-de-catre-ministerul-transporturilor-a-unitatilor-specializate-medicale-si-psihologice-in-vederea-examinarii-persoanel
http://www.copsi.ro/acte-administrative-ale-altor-autoritati/ordin-nr-922-2007-pt-aprobarea-normelor-privind-aprobarea-procedurilor-de-agreare-de-catre-ministerul-transporturilor-a-unitatilor-specializate-medicale-si-psihologice-in-vederea-examinarii-persoanel
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 Ordin privind activitatea de psihologie in Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative, ordin nr. 257/2007 

 

Dispoziţii ale Preşedintelui Colegiul Psihologilor din 
România 

 DISPOZIŢIE - privind formele de exercitare ale 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România 

 DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei comune a 
Comitetului director şi Consiliului C.P.R. 

 DISPOZIŢIE - pentru aprobarea instrucţiunilor 
privind realizarea controlului profesional preliminar 

 

Pentru mai multe informaţii privind cadrul legislativ care 
reglementează profesia de psiholog în Romania accesaţi pagina 
oficială a Colegiului Psihologilor din România, secţiunea legislaţie- 
http://www.copsi.ro/legislatie . 

 

 

 

 

 

 

http://www.copsi.ro/acte-administrative-ale-altor-autoritati/ordin-privind-activitatea-de-psihologie-in-ministerul-internelor-si-reformei-administrative-ordin-nr-257-2007
http://www.copsi.ro/acte-administrative-ale-altor-autoritati/ordin-privind-activitatea-de-psihologie-in-ministerul-internelor-si-reformei-administrative-ordin-nr-257-2007
http://www.copsi.ro/dispozitii-presedinte/dispozitie-privind-formele-de-exercitare-ale-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-in-romania
http://www.copsi.ro/dispozitii-presedinte/dispozitie-privind-formele-de-exercitare-ale-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-in-romania
http://www.copsi.ro/dispozitii-presedinte/dispozitie-privind-convocarea-sedintei-comune-a-comitetului-director-si-consiliului-c-p-r
http://www.copsi.ro/dispozitii-presedinte/dispozitie-privind-convocarea-sedintei-comune-a-comitetului-director-si-consiliului-c-p-r
http://www.copsi.ro/dispozitii-presedinte/dispozitie-pentru-aprobarea-instructiunilor-privind-realizarea-controlului-profesional-preliminar
http://www.copsi.ro/dispozitii-presedinte/dispozitie-pentru-aprobarea-instructiunilor-privind-realizarea-controlului-profesional-preliminar
http://www.copsi.ro/legislatie
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6. Cum se realizează atestarea, ce presupune, de ce e important 
ca angajatorii să angajeze psihologi cu drept de liberă 

practică 

 

În continuare vor fi prezentate condiţiile de atestare, criteriile 
de promovare în profesia de psiholog sub forma standardelor 
minimale. Acestea pot fi prezentate în cadrul stagiilor de practică, 
alături de alte ghiduri disponibile14:  

• Ghid privind formele de exercitare a profesiei de psiholog; 
• Ghid privind regimul juridic aplicabil actelor profesionale ale 

psihologilor; 
• Ghid privind standardele de calitate în serviciile psihologice. 

 

COMISIA DE PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIE 

Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie este preocupată 
de creşterea calităţii serviciilor de psihologie clinică, consiliere 
psihologică şi psihoterapie oferite beneficiarilor. În acest sens 
Comisia examinează şi avizează Ghiduri de Practică Psihologică, cu 
caracter general şi/sau specific. Ghidurile pot fi elaborate de către 
Comisie, membri ai acesteia, şi/sau de către profesionişti din 
comunitatea profesională. Odată avizat favorabil, Ghidul este postat 
pe site-ul Colegiului Psihologilor din România la secţiunea Comisiei 
de Psihologie Clinică şi Psihoterapie. Ghidul poate fi utilizat ca reper 

                                                           
14 Ghidurile menţionate pot şi descărcate de la adresa de Internet: 
http://consiliere-syene.copsi.ro/index.php/publicatii/informatii-despre-
profesie 
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de set de bune practici de către profesioniştii din domeniu, fără a 
deveni referinţă obligatorie şi fără a se substitui judecăţii clinice a 
profesionistului în relaţia cu clientul/clienţii săi, Ghidul fiind doar un 
cadru în care aceasta se particularizează. 

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie este competenta in 3 
specialităţi profesionale:  

• psihologie clinică, 
• consiliere psihologică clinica (într-o anumită metoda 

psihoterapeutică, avizata de către CPR),  
• psihoterapie (într-o anumită metoda psihoterapeutică, avizată 

de către CPR). 
 

Atenţie! Nu există specialitatea consiliere psihologică sau 
psihoterapie în general, fiecare intervenţie psihologică de tip 
consiliere psihologică sau psihoterapie se realizează numai într-o 
metodă psihoterapeutică, aşa cum sunt acestea avizate de către 
Colegiul Psihologilor din România. Prin excepţie, competenţa 
privind intervenţia psihologică specifică psihologiei clinice poate 
conţine tehnici de consiliere clinică si psihoterapii scurte, 
competenţa generală specifică psihologiei clinice. 

 

Fiecare specialitate profesională are trei trepte de specializare:  

• Psiholog practicant,  
• Psiholog specialist  
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• Psiholog principal, precum şi mai multe forme de exercitare, 
existând astfel următoarele nivele de competenta 
profesionala: 

• Psiholog practicant sub supervizare (Nivel I); 

• Psiholog practicant autonom (Nivel II); 

• Psiholog specialist autonom (Nivel III); 

• Psiholog principal autonom (Nivel IV); 

 

Dosarul de atestare profesionala 

Pentru fiecare specialitate profesională se depune câte un 
dosar de atestare profesională, atestarea profesionala se realizează în 
mod succesiv, începând cu treapta profesională de acces şi 
parcurgând în mod obligatoriu toate treptele de competenţă 
profesională ulterioare.  

 

Furnizarea serviciilor psihologice 

Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică 
în specialităţile profesionale prezentate mai sus, se desfăşoară în 
sectorul public sau privat, în regim salarial (în baza unui contract 
individual de munca sau potrivit actului de numire in functia publica), 
sau in regim independent (cabinete individuale, cabinete asociate, 
societati civile profesionale), potrivit Legii nr. 213/2004, publicată în 
Monitorul Oficial din 1 iunie 2004. 
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În termen de 3 ani calendaristici (termen de valabilitate a atestatului 
de libera practică pentru psihologul practicant sub supervizare) de la 
obţinerea atestatului de libera practica având nivelul de competenţă 
psiholog practicant sub supervizare trebuie să parcurgeţi/realizaţi în 
mod obligatoriu următoarele în mod cumulativ: 

a)      exercitarea profesiei pentru o perioada de minim un an, 
pe baza unui contract individual de munca sau a actului de 
numire în funcţia publică de specialitate, având calitatea de 
salariat sau funcţionar public de specialitate, sau prin una 
dintre formele independente de exercitare a p rofesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică (cabinet individual, 
cabinete asociate sau societate civila profesională de 
psihologie), perioada în care psihologul este: 

b)      supervizat profesional în specialitate (PC,CP si P), pe 
aceiaşi perioadă corespunzătoare perioadei exercitării 
profesiei, pe baza unui contract de supervizare profesionala 
încheiat cu un supervizor certificat în specialitate de către 
Colegiul Psihologilor din Romania, înregistrat la Colegiul 
Psihologilor din România; 

c)      finalizarea studiilor universitare de master 
sau doctorat în specialitate (PC), avizat profesional de către 
CPR, organizate de către o instituţie de învăţământ superior 
acreditată şi avizată (rubrica Furnizori de formare 
profesională, partea I, site-ul www.copsi.ro) sau finalizarea 
formării profesionale complementare în 
specialitate (PC), organizată de către un furnizor de formare 
profesională avizat profesional de către CPR 
(rubrica Furnizori de formare profesională, partea a II-

http://www.copsi.ro/
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a, www.copsi.ro), fiecare având o durată de doi ani; pentru 
specialităţile consiliere psihologică şi psihoterapie se 
continuă formarea profesionala complementara, potrivit 
programei fiecărei metode psihoterapeutice, organizată de 
către un furnizor de formare profesionala avizat profesional 
de către CPR (rubrica Furnizori de formare profesională, 
partea a II-a, www.copsi.ro); 

d)      obţinerea unui număr de minim 20 de  credite 
profesionale/an în fiecare specialitate (până în anul 2013, 
inclusiv) şi 10 credite profesionale/an în fiecare specialitate 
(începând cu data de 3 octombrie 2014, începând cu anul 
2014, inclusiv), ca urmare a parcurgerii modalităţilor de 
formare profesională continuă organizate de către furnizorii 
de formare profesională avizaţi de către CPR. 

  

Psihologul practicant autonom poate să îşi exercite 
competenţele profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de 
liberă practică, valabil pentru o perioadă de maximum cinci ani. 
Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către 
Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi 
opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile 
psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct 
un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii 
psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu 
modificările ulterioare. 

În cazul în care psihologul practicant autonom nu doreşte să 
schimbe nivelul de competenţă profesională cu unul superior, acesta 

http://www.copsi.ro/
http://www.copsi.ro/
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trebuie să îşi confirme titlul profesional la expirarea termenului de 
valabilitate a atestatului de liberă practică, la 5 (cinci) ani. 

Psihologul specialist poate să îşi exercite competenţele 
profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă 
practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5(cinci) ani. 
Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către 
Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi 
opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile 
psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct 
un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii 
psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu 
modificările ulterioare. 

În cazul în care psihologul specialist nu doreşte să schimbe 
nivelul de competenţă profesională cu unul superior, acesta trebuie să 
îşi confirme titlul profesional la expirarea termenului de valabilitate a 
atestatului de libera practică, la 5 (cinci) ani. 

Psihologul principal poate să îşi exercite competenţele 
profesionale cu condiţia avizării anuale a atestatului de liberă 
practică, valabil pentru o perioadă de maximum 5(cinci) ani. 
Detalierea competenţelor profesionale se realizează numai de către 
Colegiul Psihologilor din România, prin ghiduri de bune practici şi 
opinii de specialitate. Psihologul are dreptul să furnizeze serviciile 
psihologice numai pentru beneficiarii cu care a încheiat în mod direct 
un contract individual de muncă sau un contract de prestări servicii 
psihologice, în condiţiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu 
modificările ulterioare. 
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Psihologul principal trebuie să îşi confirme titlul profesional 
la expirarea termenului de valabilitate a atestatului de libera practica, 
la 5 (cinci) ani. 

COMISIA DE PSIHOLOGIA MUNCII, TRANSPORTURILOR ŞI 
SERVICIILOR 

CRITERII DE ACORDARE A DREPTULUI DE SUPERVIZARE 
PROFESIONALĂ ÎN SPECIALITĂŢILE PSIHOLOGIA MUNCII 
ŞI ORGANIZAŢIONALĂ, PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR 

ŞI PSIHOLOGIA APLICATĂ ÎN SERVICII 

  

1. Să deţină atestatul de liberă practică în 
specialitatea/specialităţile pentru care solicită acordarea dreptului de 
supervizare profesională. 

2. Treapta profesională deţinută în specialitate să fie aceea de 
psiholog specialist sau psiholog principal. 

3. Sa-şi desfăşoare activitatea la data solicitării dreptului de 
supervizare profesională, precum şi pe întreaga perioadă a executării 
contractului de supervizare profesională, sub sancţiunea suspendării 
dreptului de supervizare profesională. 

4. Să se prezinte, la data stabilită de către comisia aplicativă 
pentru susţinerea interviului, în vederea obţinerii dreptului de 
supervizare profesională. 

5. Să cunoască şi să respecte prevederile din actele normative în 
vigoare, cu privire la obţinerea şi exercitarea dreptului de supervizare 
profesională. 
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ONDIŢIILE ÎNCHEIERII ŞI EXECUTĂRII CONTRACTULUI DE 
SUPERVIZARE PROFESIONALĂ 

  

1. Supervizorul va putea încheia contractul de supervizare 
profesională, în baza adeverinţei eliberate de către Comitetul director, 
cu cel mult cinci supervizaţi (psihologi cu drept de liberă practică în 
supervizare), concomitent. 

2. Activitatea de supervizare profesională va fi desfăşurată după 
un program de minim două ore pe săptămână. 

3. Supervizatul (psiholog cu drept de liberă practică în 
supervizare) trebuie să-şi desfăşoare activitatea profesională în una 
dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică. 

4. Supervizorul şi supervizatul sunt obligaţi să respecte şi să 
aplice prevederile din actele normative în vigoare, cu privire la 
activitatea de supervizare profesionala. 

 

COMISIA DE PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ, 
CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI VOCAŢIONALĂ 

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi 
vocaţională desfăşoară procedurile prevăzute în Normele 
metodologice de aplicare a Legii 213-2004. 

Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi 
vocaţională desfăşoară proceduri şi activităţi specifice de evaluare în 
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vederea atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în 
următoarele specialităţi: 

a)     psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; 

b)     psihopedagogie specială. 

Psihologii atestaţi în domeniul prezentat la Art.2 se vor numi 
psihologi şcolari 

Psihologii şcolari care lucrează în unităţile de învăţământ de 
stat sau particular acreditate au statut de profesor psiholog. 

Psihologii şcolari îşi pot desfăşura activitatea în: 

a)     sectorul privat: creşe, grădiniţe, şcoli, universităţi, cabinete sau 
alte instituţii; 

b)  s ectorul public: creşe, grădiniţe, şcoli, universităţi, cabinete şi 
centre de asistenţă psihopedagogică, centre de consiliere şi dezvoltare 
a carierei, centre de plasament sau alte instituţii de profil.            

Dobândirea atestatului de liberă practică în domeniul 
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională           

Atestatul de psiholog şcolar cu drept de liberă practică se 
poate obţine conform Normelor metodologice  în baza a cel puţin 
uneia din următoarele două condiţii: 

a)     formării profesionale conform standardelor stabilite prin 
hotărâre de către Comitetul Director, respectiv comisia aplicativă; 

b)     experienţei profesionale dovedite. 
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În exercitarea profesiei de psiholog în domeniul Psihologie 
educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională sunt recunoscute 
următoarele trepte de specializare: 

• psiholog practicant; 
• psiholog specialist; 
• psiholog principal. 

Trecerea psihologilor în trepte de specializare superioare se poate 
realiza la solicitare după minimum de 5 ani de exercitare a profesiei 
în domeniu, dacă sunt îndeplinite şi celelalte condiţii de formare 
profesională stabilite de Comisia de Psihologie educaţională, 
consiliere şcolară şi vocaţională; 

Psihologii şcolari care posedă atestat de liberă practică, în 
funcţie de treapta de specializare, pot desfăşura următoarele activităţi 
specifice: 

• evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei şi 
cadrelor didactice – preuniversitare şi universitare; 

• consiliere şcolară; 
• consiliere vocaţională; 
• intervenţie psihologică; 
• consultanţă; 
• cercetare; 
• formare şi supervizare în domeniu; 
• consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii 

şi comunitate. 
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COMISIA DE PSIHOLOGIE PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

PROCEDURI PRIVIND DESFĂŞURAREA ATESTĂRII 
DREPTULUI DE LIBERĂ PRACTICĂ ÎN DOMENIUL 

APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE 

 

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, denumită în continuare comisia aplicativă, 
desfăşoară proceduri şi activităţi specifice de evaluare în vederea 
atestării dreptului de liberă practică al psihologilor în următoarele 
specialităţi: 

• psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; 
• psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat 

prin tehnica poligraf. 

Domeniul securităţii naţionale, conform Hotărârii Guvernului 
nr. 788/2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
213/2004, vizează instituţiile cu atribuţii în acest sens. 

Obţinerea atestatului de liberă practică prin procedurile 
specifice Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională este obligatorie pentru: 

• psihologii din sectorul public, cât şi din cel privat care 
prestează servicii psihologice în domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale; 

• psihologii care, în condiţiile legii, avizează psihologic 
persoanele care solicită permis de armă; 
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• specialiştii care desfăşoară activităţi de evaluare a 
comportamentului simulat prin tehnica poligraf. 

Psihologii care obţin atestarea în specialitatea psihologie 
aplicată în domeniul securităţii naţionale au următoarele competenţe 
profesionale: 

• evaluare şi selecţie profesională: 

- cunoaşterea profilului psihologic al candidaţilor la 
ocuparea unor funcţii/posturi; 

- raportarea profilului psihologic al candidaţilor la 
cerinţele psihologice ale postului; 

- avizarea psihologică a candidaţilor; 

• analiza psihologică a activităţii; 
• analiza şi prevenirea accidentelor de muncă; 
• identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a 

vulnerabilităţilor psihologice individuale şi de grup, în scopul 
prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională; 

• cunoaşterea şi asistenţa psihologică a personalului; 
• asistenţa psihologică a persoanelor care execută pedepse 

privative de libertate şi a altor categorii de persoane, conform 
legislaţiei în vigoare şi competenţelor profesionale; 

• diagnoză şi intervenţie organizaţională; 
• managementul stresului; 
• managementul situaţiilor de criză şi negocierea; 
• asigurarea psihologică a situaţiilor operative; 
• asigurarea suportului psihologic al misiunilor şi activităţilor 

specifice; 
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• cercetarea metodologică; 
• formarea şi (re)orientarea pe ruta profesională; 
• formarea profesională a psihologilor în domeniul de 

specialitate. 

Psihologii care solicită atestarea în specializările domeniului 
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pot obţine, conform 
Normelor metodologice, următoarele trepte profesionale: 

• psiholog practicant; 
• psiholog specialist;  
• psiholog principal. 

Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională elaborează şi supune spre aprobarea Consiliului 
Psihologilor din România normele şi procedurile de control şi 
supervizare profesională în domeniul său de responsabilitate. 

Supervizarea profesională este activitatea formativă specifică 
profesiei de psiholog prin care se asigură managementul calităţii 
actului psihologic. Persoanele care desfăşoară activităţile de 
supervizare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

• să deţină dreptul de liberă practică în regim de asociere sau 
autonomă în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale; 

• să fie psiholog specialist sau psiholog principal atestaţi ca 
supervizori de către comisia aplicativă. 

Activitatea de supervizare se va desfăşura în baza unui 
contract, încheiat în condiţiile legii, între persoana supervizată şi 
supervizor. 
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STANDARDE DE ADMITERE: 

 

a) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal general: 

• nivel intelectual peste nota standard NS ≥ 4 sau coeficientul 
de inteligenţă IQ ≥ 90 

b) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal special: 

• viteză, randament, timp de reacţie, eficienţă, precizie etc. note 
standard cel puţin de nivel mediu 

c) pentru evaluarea structurii de personalitate: 

• scale fără accentuări sau dizarmonii 

  

DECIZIA: 

- se emite un aviz de tipul: APT PSIHOLOGIC sau INAPT 
PSIHOLOGIC pentru scopul vizat 

VALABILITATEA REZULTATULUI EXAMINĂRII: 

•rezultatul examinării se referă doar la scopul şi momentul evaluării; 

•rezultatul este valabil timp de 12 luni calendaristice. 

REEXAMINAREA: 

- se poate efectua o singură dată, la un interval de timp de minim 15 
zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări. 
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7. Perspective în carieră şi potenţialii angajatori din diferite 
domenii: 

 

Absolvenţii facultăţilor de psihologie care obţin dreptul de liberă 
practică într-o specialitate profesională, pot lucra15: 

 în domeniul psihologiei traficului rutier, analizei cauzalităţii 
accidentelor de trafic rutier, naval, feroviar şi aerian, cabinete 
de testare psihlogică, evaluare şi avize psihologice, ONG-uri, 
instituţii de stat şi private, societăţi comerciale. 

 pot avea cabinet particular cu specializarea psihologia 
transporturilor sau pot lucra în cabinete particulare unde pot 
da avize psihologice pentru carnete de şoferi amatori şi 
profesionişti; 

 pot lucra în domeniul resurselor umane din diferite organizaţii 
mici, mari şi multinaţionale ca şi directori resurse umane, şefi 
birou resurse umane, în selecţia personalului, în aplicarea 
interviului de selecţie, în recrutare, etc 

 pot lucra la firme de recrutare, head-hunting, testare 
psihologică, assesment center; 

 pot lucra drept psihologi practicieni autonomi, specialişti şi 
principali în psihologia mediului/enviromentala, psihologia 
consumatorului, reclamă şi publicitate, turism, sport, etc. 

 pot să-şi înfiinţeze încă din timpul masterului cabinete, unde 
pot profesa mai întai ca psihologi practicieni în supervizare, la 
finalul masterului trec la treapta de psiholog practician 

                                                           
15 http://fpse.unibuc.ro/despre-noi/programe-de-studiu/licenta/item/134-
psihologie  

http://fpse.unibuc.ro/despre-noi/programe-de-studiu/licenta/item/134-psihologie
http://fpse.unibuc.ro/despre-noi/programe-de-studiu/licenta/item/134-psihologie
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autonom, după 5 ani treapta de psiholog specialist şi dupa 10 
ani de la intrarea pe treapta din supervizare trec la treapta de 
psiholog principal. 

 
Ocupaţii posibile conform COR pentru absolvenţii de 

psihologie şi ştiinţele educaţiei16:  
 

Trebuie mentionat faptul ca profesia de psiholog nu poa te fi 
exercitata in general, ci numai specializat, potrivit COR, ocupatia de 
psiholog nu exista.  

Ocupații specifice profesionale, conform Clasificarii Ocupatiilor 
din Romania (COR), pentru absolvenții de psihologie și științele 
educației:  

 Psiholog în specialitatea consiliere psihologică - 263402;  
 Psiholog în specialitatea psihologia aplicata în servicii - 

263406; 
 Psiholog în specialitatea psihologia muncii si organizațională 

- 263404;  
 Psiholog în specialitatea psihologia transporturilor - 263405; 
 Psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul 

securității naționale - 263409;  
 Psiholog în specialitatea psihologie clinică - 263401;  

                                                           
16 
http://www.ueb.ro/psihologie/docs/Psihologie_Ocupatii_posibile_conform_C
OR.pdf 

http://www.ueb.ro/psihologie/docs/Psihologie_Ocupatii_posibile_conform_COR.pdf
http://www.ueb.ro/psihologie/docs/Psihologie_Ocupatii_posibile_conform_COR.pdf
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 Psiholog în specialitatea psihologie educațională, consiliere 
școlară și vocațională - 263407;  

 Psiholog în specialitatea psihologie judiciară-evaluarea 
comportamentului simulat prin tehnica poligrafului - 263410;  

 Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială - 263408;  
 Psiholog în specialitatea psihoterapie - 263403;  

Alte ocupații posibile, nonprofesionale, conform Clasificarii 
Ocupatiilor din Romania (COR), pentru absolvenții de psihologie 
și științele educației:  

 Administrator societate comercială - 242111;  
 Analist piața muncii - 242308;  
 Analist recrutare/integrare salariați - 242309;  
 Art-terapeut - 263504;  
 Asistent de cercetare în psihologie - 263416;  
 Asistent de cercetare în psihopedagogie specială - 263418;  
 Asistent director/responsabil de funcțiune (studii superioare) - 

243217;  
 Asistent universitar - 231001;  
 Cercetător în psihologie - 263415;  
 Cercetător în psihopedagogie specială - 263417;  
 Conferentțar universitar - 231002;  
 Consilier forță de muncă și șomaj - 242301;  
 Consilier orientare privind cariera - 242306;  
 Consilier pentru tineret - 235920;  
 Consilier în domeniul adicțiilor - 263502;  
 Consultant cameral - 243205;  
 Consultant condiții de munca - 242312;  
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 Consultant reconversie-mobilitate personal - 242311;  
 Consultant în domeniul forței de muncă - 242307;  
 Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă 

(studii superioare) - 226303;  
 Evaluator de competențe profesionale - 242405;  
 Expert centre de perfecționare - 231006;  
 Expert forță de munca și șomaj - 242302;  
 Expert poligraf - 263413;  
 Expert tehnic extrajudiciar - 214951;  
 Formator - 242401;  
 Formator de formatori - 242402;  
 Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție 

profesională - 242404;  
 Inspector de specialitate forță de munca și șomaj - 242303; 
 Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - 

325723;  
 Lector universitar - 231003;  
 Ofiter control doping - 263503;  
 Organizator/ conceptor/ consultant formare - 242403;  
 Profesor universitar - 231005;  
 Psiholog școlar - 263414;  
 Psihopedagog - 263412; 
 Purtator de cuvânt - 243206;  
 Referent de specialitate forță de munca și șomaj - 242305;  
 Referent de specialitate marketing - 243203;  
 Specialist marketing - 243103;  
 Specialist relații sociale - 243212;  
 Specialist resurse umane - 242314;  
 Specialist sisteme de calificare - 242313;  
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 Specialist în domeniul securității și sănătății în munca - 
226302;  

 Specialist în relatii publice - 243201;  
 Terapeut ocupational - 263419;  

 Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse în COR: Psiholog în 
specialitatea Psihologia sănătății 

Conform COR, absolvenţii de psihologie şi ştiinţe ale 
educaţiei pot ocupa posturi17 in: 

 Instituţii publice: 
- Centre de protecţie specială, pentru copii cu cerinţe 

educaţionale speciale (CES),  
- Centre pilot pentru diagnosticare, recuperare şi reinserţie 

socio-profesională;  
- Centre de plasament,  
- Centre educative speciale,  
- Instituţii subordonate Ministerului Justiţiei  

 
 ONG-uri: 
- Fundaţii pentru refugiaţi şi azilanţi 
- Asociaţii, federaţii  

 
 Societăţi comerciale: 

 
- Cabinete individuale şi /sau structuri de psihologie din 

domeniul muncii, organizaţional, transporturi şi servicii) 

                                                           
17 Cf. Fisei disciplinei- Universitatea Ecologică din Bucureşti. 
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- Firme de recrutare resurse umane. 
 

Obţinerea unui loc de muncă după finalizarea studiilor constituie o 
prioritate pentru orice absolvent de facultate sau master. Sprijinirea 
studenţilor la psihologie în alegerea şi dezvoltarea carierei este 
necesară în contextul în care piaţa muncii devine mai flexibilă, cu 
schimbări ale „configuraţiei sale externe (ponderea diverselor profesii 
pe piaţa muncii şi schimbarea relaţiei dintre ele), cât şi interne 
(modificări în cerinţele impuse de diverse profesii)”18.  

 
 

8. Competenţele obţinute de către absolvenţii facultăţilor de 
psihologie 

 

La finele studiilor de licenţă de 3 ani, absolvenţii primesc 
diploma de Licenţiat în psihologie, având competentele necesare 
pentru a intra în programele de supervizare profesională, în raport cu 
prevederile Legii 213/2004 şi cu reglementările Colegiului 
Psihologilor din România (www.copsi.ro). Pregatirea şi supervizarea, 
în vederea obţinerii atestatului de liberă practică autonomă, se 
realizează prin studii de masterat, cursuri postuniversitare sau formări 
profesionale oferite de instituţii acceptate de Colegiul Psihologilor din 
România. 

                                                           
18Gabriela Lemeni, Orientare pentru carieră apud Adriana Băban, Ghid 
metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Cluj-Napoca, 2001, p. 
205. 
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Specializările pentru care sunt pregatiţi studenţii facultăţilor 
de psihologie sunt19: 

• Psiholog cu drept de liberă practică în domeniul psihologiei 
clinice, consilierii psihologice, psihoterapiei: psiholog 
clinician în spitale, policlinici, sanatorii, clinici de  recuperare, 
psiholog consilier în clinici şi cabinete de psihologie, cabinete 
individuale de psihoterapie şi consiliere psihologica, 
psihoterapie în clinici şi cabinete de psihologie. 

• Psiholog cu drept de liberă practică în domeniul psihologiei 
muncii, industrial-organizaţional, transporturilor şi serviciilor: 
firme de consultanţă, recrutare şi selecţie de personal, 
departamente de resurse umane, dezvoltare organizaţională, 
training, cabinete individuale de psihologia muncii, cabinele 
de consiliere în organizaţii de stat sau private, guvernamentale 
sau nonguvernamentale etc. 

• Psiholog cu drept de liberă practică în domeniul educaţiei: 
cabinete de consiliere psihologică, şcolară şi vocaţională în 
institutiile de învatamânt (gradiniţe, scoli, licee), catedre de 
profesor psiholog în învatamântul liceal şi universitar, 
cabinete individuale de psihologie. 

• Psiholog cu drept de libera practica în domeniul siguranţei 
apărării naţionale: departamente şi cabinete de psihologie din 
instituţiile cu profil militar / apărare / menţinere a ordinii 
publice (unităţi militare, poliţie, ministere, penitenciare, 
altele), cabinete individuale de psihologie (avizare port-armă, 
asistenţă psihologică etc.). 

                                                           
19 http://fpse.unibuc.ro/despre-noi/programe-de-studiu/licenta/item/134-
psihologie  

http://fpse.unibuc.ro/despre-noi/programe-de-studiu/licenta/item/134-psihologie
http://fpse.unibuc.ro/despre-noi/programe-de-studiu/licenta/item/134-psihologie
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• Absolvenţii Departamentului de Psihologie pot ocupa posturi 
cu cerinţe de studii superioare în multe alte arii de activitate 
din cadrul societăţii: organizaţii de stat sau private, 
departamente şi posturi în marketing, cercetare socială, 
management, afaceri, servicii, ONG-uri etc. 

În general, stagiile de practică în cazul studenţilor la 
Psihologie urmăresc acumularea şi/sau îmbunătăţirea următoarelor 
tipuri de competenţe20: 

1. Competenţe profesionale: 
 

 Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare în 
psihologie 
 
-Descrierea caracteristicilor de bază ale ştiinţei psihologice, a 
principalelor paradigme şi orientări metodologice. 
-Elaborarea strategiei de cercetare prin identificarea şi 
utilizarea adecvată a anumitor metode de cercetare, în funcţie 
de specificul fenomenului studiat. 
-Evaluarea calităţii designului unei cercetări din perspectivă 
multidisciplinară şi a validităţii ecologice. 
-Explicarea metodologiei de cercetare psihologică şi 
interpretarea unor modele de cercetare psihologică. 
-Proiectarea demersului unei cercetări psihologice utilizând 
teorii şi modele clasice. 

 

                                                           
20  Cf. Fişei disciplinei- Universitatea Ecologică din Bucureşti. 
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 Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei 
 
-Elaborarea strategiei de psihodiagnostic prin identificarea 
adecvată a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă 
psihologică etalonate şi validate, în funcţie de scopul evaluării 
psihologice şi grupul ţintă. 
-Explicarea modalităţilor de interpretare a rezultatelor unei 
examinări psihologice şi intervenţii psihologice specializate 
(psihoterapie, consiliere psihologică). 
-Realizarea psihodiagnosticului persoanei, grupurilor, 
organizaţiilor prin metode calitative şi cantitative într-un 
demers relevant pentru serviciul solicitat. 
-Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a 
conceptelor, metodelor şi instrumentelor specifice evaluării 
psihologice (individuală, de grup şi organizaţională). 
 

 Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice 
 
-Analiza calităţii planului de intervenţie. 
-Elaborarea strategiei/strategiilor de intervenţie în vederea 
rezolvării problemelor grupului ţintă.  
-Implementarea planului de intervenţie la nivel de 
individ/grup/organizaţie, adaptat nevoilor specifice ale 
clientului, monitorizarea şi evaluarea intervenţiei. 
-Interpretarea situaţiilor concrete de asistenţă psihologică (la 
nivelul individului/grupului/ organizaţiei). 
-Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a teoriilor şi 
modelelor de bază în intervenţia psihologică, inclusiv în 
consiliere şi psihoterapie. 



Ghid privind organizarea practicii studenților la psihologie de către 
potențialii angajatori ai psihologilor 

 
 

81 
 

2. Competente transversale: 

 Etică şi deontologie 

Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice 
specifice în exercitarea profesiei 

 Munca în echipă  

Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe 
diverse paliere ierarhice 

 

Tipuri de activităţi ce pot fi realizate de un psiholog: 

• Analiza muncii şi efectuarea fişelor de post 
•  Selecţia personalului 
• Interviul de selecţie 
• Utilizarea probelor/testelor psihologice atestate la 

Comisia de Psihologia Muncii, Transporturilor şi 
Serviciilor 

•  Evaluarea personalului 
• Evaluarea performanţelor profesionale 
• Marketing şi comportamentul consumatorului 
• Diagnoza organizatională 
• Selecţia psihologică a personalului din transporturi 

folosind teste psihologice acreditate la Colegiul 
Psihologilor din România 

• Diagnoză organizaţională 
• Managementul resurselor umane 
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• Prelucrarea bazelor de date 
• Metode şi tehnici de formare profesională 
• Psihologie aplicată în servicii 
• Identificarea manifestarilor dezadaptative la locul de 

muncă 
• Proiectarea elementelor de motivare şi recompensă în 

muncă 

 
9. Listă cu universităţi, facultăţi şi specializari de Psihologie 

BUCUREŞTI 

Nr. 
crt.  

Universitate/Fac
ultate 

Contact Website 

1. Universitatea 
Ecologică din 
Bucureşti - 
Facultatea de 
Psihologie 

Bd. Vasile Milea nr. 1G, 
Bucureşti  
Tel: 021.316.79.32  
Fax: 021.316.63.37 
Email: 
psihologie@ueb.ro 

http://www.ueb.ro/
psihologie/ 

 

2. Universitatea 
Bucureşti- 
Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţele 
Educaţiei 

Sediu Panduri: Sos. 
Panduri, nr 90, Bucureşti  

Tel: +031/425.34.45 

Email: 
secretariat@fpse.unibuc.r
o 

http://fpse.unibuc.r
o/ 

 

mailto:psihologie@ueb.ro
http://www.ueb.ro/psihologie/
http://www.ueb.ro/psihologie/
http://fpse.unibuc.ro/
http://fpse.unibuc.ro/
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3. Şcoala Naţională 
de Studii 
Politice şi 
Administrative- 
Facultatea de 
Ştiinţe Politice 
(specializarea 
Psihologie) 

Adresa: Str. Expoziţiei, 
nr 30 A, etajul 7, Sector 
1, Bucureşti 

Telefon/Fax:0372.249.77
6, 021.310.1042 

http://www.politice
.ro/ 

 

4. Universitatea 
Titu Maiorescu- 
Facultatea de 
Psihologie  

Adresa: Bucureşti, Calea 
Văcăreşti nr.187, sector 
4, cod poştal 040051 

Telefon: 021.330.26.80, 
021.330.15.66 

http://www.utm.ro/
facultatea-de-
psihologie/ 

 

5. Universitatea 
Hyperion- 
Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţele 
Educaţiei 

Adresa: Calea Călăraşilor 
169, Sector 3, Bucureşti, 
030615 
Tel: Secretariat 
General (Centrală): +4 
021-327.44.64, 
327.44.65, 321.46.67 
E-mail: secretariat @ 
hyperion.ro 

http://www.hyperio
n.ro/jurnalism-
psihologie-si-
stiinte-ale-
educatiei-
departamente/psiho
logie 

 
6.  Universitatea 

Spiru Haret- 
Facultatea de 
Psihologie 

Adresa : Strada Fabricii, 
Nr. 46 G, Sector 6, 
Bucureşti  

http://www.spiruha
ret.ro/facultate/31/s
ociologie-
psihologie 

http://www.politice.ro/
http://www.politice.ro/
http://www.utm.ro/facultatea-de-psihologie/
http://www.utm.ro/facultatea-de-psihologie/
http://www.utm.ro/facultatea-de-psihologie/
http://www.hyperion.ro/jurnalism-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei-departamente/psihologie
http://www.hyperion.ro/jurnalism-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei-departamente/psihologie
http://www.hyperion.ro/jurnalism-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei-departamente/psihologie
http://www.hyperion.ro/jurnalism-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei-departamente/psihologie
http://www.hyperion.ro/jurnalism-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei-departamente/psihologie
http://www.hyperion.ro/jurnalism-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei-departamente/psihologie
http://www.hyperion.ro/jurnalism-psihologie-si-stiinte-ale-educatiei-departamente/psihologie
http://www.spiruharet.ro/facultate/31/sociologie-psihologie
http://www.spiruharet.ro/facultate/31/sociologie-psihologie
http://www.spiruharet.ro/facultate/31/sociologie-psihologie
http://www.spiruharet.ro/facultate/31/sociologie-psihologie
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ARAD 

Nr. 
crt.  

 Contact Website 

1. Universitatea 
“Vasile Goldis” 
– Facultatea de 
Psihologie, 
Ştiinţele 
Educaţiei şi 
Asistentă Socială 

Bd. Proporgescu nr. 1-
3, Arad 
Telefon: 
0257.338.533; 
0257.250.609 
Adresa de email: 
steduc@uvvg.ro 

https://www.uvvg.ro/r
o/  

 

BRAŞOV 

Nr. 
crt.  

 Contact Website 

1. Universitatea 
“Transilvania” – 
Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţele 
Educaţiei 

Str. Nicolae Balcescu, 
nr. 56, Braşov 
Telefon/Fax: 
0268.416.184 
Telefon: 0268.475.716 
(catedra de psihologie) 
E-mail:f-
pse@unitbv.ro 

http://www.unitbv.ro/
Default.aspx?alias=w
ww.unitbv.ro/pse  

 

https://www.uvvg.ro/ro/
https://www.uvvg.ro/ro/
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/pse
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/pse
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/pse
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CLUJ-NAPOCA 

Nr. 
crt.  

 Contact Website 

1. Universitatea 
“Babes-Bolyai” 
– Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţele 
Educaţiei 

Catedra de Psihologie, 
str. Republicii nr. 37, 
Cluj-Napoca 
Telefon/fax: 
0264.590.967 
Specializarea 
Psihologie  
Str. Sindicatelor nr. 7 
Telefon: 
0264.405.300/5905 
(pt. ZI), 0264.590.967 
(pt. IDD), fax: 
0264.590.559 
e-mail: 
psiedu@psiedu.ubbclu
j.ro; 
admiterepsiho@psych
ology.ro 

http://psychology.ro/   

 

 

mailto:admiterepsiho@psychology.ro
mailto:admiterepsiho@psychology.ro
http://psychology.ro/
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CONSTANŢA 

Nr. 
crt.  

 Contact Website 

1. Universitatea 
“Ovidius” – 
Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţele 
Educaţiei 

Bd.  Mamaia nr. 124, 
Constanţa 
Telefon: 0241.606.470 
Fax: 0241.606.470 
E-mail: 
secretariat_psihologie
@yahoo.com 

http://pse.univ-
ovidius.ro/  

 

IAŞI 

Nr. 
crt.  

 Contact Website 

1. Universitatea 
“Alexandru Ioan 
Cuza” – 
Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţele 
Educaţiei 

Str. Toma Cozma, Nr. 
3, Iasi;  
T: +40 (232) 
201.028;  
F: +40 (232) 210.660;  
E-mail: 
secretariat@psih.uaic.
ro 

http://www.psih.uaic.r
o/  

http://pse.univ-ovidius.ro/
http://pse.univ-ovidius.ro/
http://www.psih.uaic.ro/
http://www.psih.uaic.ro/
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2. Universitatea 
“Petre Andrei” – 
Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţele 
Educaţiei 

Str. Ghica Vodă, nr. 
13, Iaşi 
Tel/fax: 0232.215.190 
E-mail: office@upa.ro 

http://www.psih.uaic.r
o/ 

 

 

ORADEA 

Nr. 
crt.  

 Contact Website 

1. Universitatea 
din Oradea – 
Facultatea de 
Ştiinţe 
Socioumane 

Str. Universităţii nr. 5, Oradea 
Tel: 0259.408.439; 0259.408113; 
0259-432.830 (centrala); 
0259.408.105 (rectorat)  
Fax: 0259.432.789 
E-mail: rectorat@uoradea.ro; 
msecui@uoradea.ro 

http://www
.sociouman
e.ro/  

 

 

 

 

http://www.psih.uaic.ro/
http://www.psih.uaic.ro/
mailto:msecui@uoradea.ro
http://www.socioumane.ro/
http://www.socioumane.ro/
http://www.socioumane.ro/
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PITEŞTI 

Nr. 
crt.  

 Contact Website 

1. Universitatea 
Piteşti – 
Facultatea de 
Ştiinţe 
Socioumane, 
Specializarea 
Psihologie 

Str. Târgu din Vale, 
nr.1, Piteşti 
Telefon: +40 
348.453100 
Fax: +40 348.453123 
E-mail: info@upit.ro 

http://www.upit.ro/  

 

SIBIU 

Nr. 
crt.  

 Contact Website 

1. Universitatea 
“Lucian Blaga” 
– Facultatea de 
Ştiinţe – Catedra 
de Psihologie 

Bd. Victoriei nr. 40, 
Sibiu 
E-mail: 
cat.psihologie@ulbsib
iu.ro 
Telefon: 269.23.58.04 

http://socioumane.ulbs
ibiu.ro/psihologie/ 

 

 

 

mailto:info@upit.ro
http://www.upit.ro/
http://socioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/
http://socioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/
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TIMIŞOARA 

Nr. 
crt.  

 Contact Website 

1. Universitatea de 
Vest – 
Facultatea de 
Sociologie şi 
Psihologie – 
Catedra de 
Psihologie 

Bd. V. Parvan nr. 4, 
Timişoara 
Tel: 0256.592.167 
Fax: 0256.592.134 

http://www.psihologie
tm.ro/index.php  

2. Universitatea 
Tibiscus 

Str. Daliei nr. 1/A, 
Timişoara 
Telefon: 
0256.202.931, 
202.932/ int. 119 
E-mail: fp@tibiscus.ro 

http://www.fp.tibiscus.
ro/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psihologietm.ro/index.php
http://www.psihologietm.ro/index.php
http://www.fp.tibiscus.ro/
http://www.fp.tibiscus.ro/
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10.  Centre de consiliere şi orientare profesională din Universităţi 

În cazul studenţilor la psihologie, aceste centre au rolul de a-i 
consilia în privinţa traseului educaţional, de a reduce abandonul 
universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, 
de a facilita relaţia dintre studenţi şi piaţa muncii astfel încât aceştia să 
cunoască nevoile reale ale pieţei muncii şi de a creşte angajabilitatea 
studenţilor în domeniile psihologiei. 

Activitatea centrelor de consiliere şi orientare în carieră 
(CCOC), conform art. 4 din Metodologia-cadru privind organizarea şi 
funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul 
de învăţământ superior din România21 presupune: 

1. Informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de 
liceu/studenţilor prin oferirea următoarelor servicii: 

a) consiliere educaţională şi vocaţională; 

b) consiliere şi evaluare psihologică; 

c) consiliere în carieră; 

d) elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii; 

2. Acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a 
studenţilor şi absolvenţilor, prin oferirea unor servicii precum: 

                                                           
21 Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi ministrului delegat pentru 
învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr.  
650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi 
funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de 
învăţământ superior din România, modificat prin Ordinul nr. 3070/2015. 
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a) sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea 
interviului de angajare; 

b) organizarea de prezentări de companii; 

c) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale 
ale studenţilor; 

d) realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul 
universitar, integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, impactul 
serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi 
propunerea de măsuri pentru ameliorarea acestora; 

e) elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul 
monitorizării inserţiei pe piaţa muncii; 

f) participări la activităţi organizate de către alumni; 

3. Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi 
ocupaţionale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului 
de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu 
Registrul naţional al calificărilor în învăţământul superior şi Cadrul 
naţional al calificărilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de 
prezentare de tip "zilele porţilor deschise", târguri educaţionale, vizite 
tematice etc.; 

4. Informarea şi consilierea studenţilor asupra rutelor educaţionale şi 
ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, pentru 
cicluri de învăţământ superioare. 
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11. Evaluarea stagiilor de practică organizate în cadrul 
proiectului „Investiţii în psihologii de mâine” 

 

În cadrul stagiilor de practica organizate în proiectul 
„Investiţii în psihologii de mâine”, studenţii participanţi la proiect au 
completat la finalul activităţilor de practică un chestionar de evaluare. 
Studenţii a evaluat atât activitatea pe care a desfăşurat-o în cabinetul 
individual de psihologie: modul de desfăşurare, interacţiunea cu 
ceilalţi participanţi, cu tutorele, cât şi activitatea tutorelui din timpul 
stagiului de practică: atitudine, aşteptari, implicare activă. 

 În ceea ce p riveşte evaluarea activităţii de practică, studenţii 
au răspuns la cinci întrebări privind organizarea şi desfăşurarea 
stagiilor de practică.  
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Astfel, la prima intrebare „Ce părere aveţi despre modul de 
organizare şi dotare corespunzătoare a cabinetului individual de 
psihologie din perspectiva procesului de instruire practică?”, 98% 
dintre studenţi s-au declarat foarte multumiţi de modul de organizare 
şi dotare a cabinetului de psihologie în care au efectuat practica.  

 

 
 

 
 
 
 

98% 

2% 

1. Ce părere aveți despre modul 
de organizare și dotare 

corespunzătoare a cabinetului 
individual de psihologie din … 

foarte multumit(a)

multumit(a)

nici nemultumit(a), nici
multumit(a)

nemultumit(a)
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În ceea ce p riveşte conţinutul informaţiilor puse la dispoziţie 
pentru realizarea obiectivelor practicii, toţi studenţii s-au declarat 
multumiţi de acestea. 

Activităţile desfăşurate de studenţi au inclus prezentarea Legii 
psihologului nr. 213/2004, a, hotărârilor de guvern şi altor norme care 
reglementează profesia de psiholog, modalitatea obţinerii atestatului 
de liberă practică, aplicarea de tehnici şi metode profesionale 
specifice  de evaluare psihologică (interviul, anamneza, observaţia), 
aplicarea şi interpretarea unor teste, precum teste de atenţie 
(Toulousse Pieron- măsoară calităţile atenţiei: concentrare, persistenţă, 
mobilitate, Testul de atenţie distributivă AD-Romb-măsoară 
capacitatea de distribuţie şi mobilitate a atenţiei, Testul de atenţie 
Labirint- măsoară atenţia sub aspect calitativ şi cantitativ, Teste de 
inteligenţă: Raven. I2, B53, D49, Teste de personalitate: RDE, EPQ, 
Cattel, anxietate, depresie şi stres. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

2. Ce părere aveți despre 
conținutul informațiilor puse la 

dispoziție pentru realizarea 
obiectivelor practicii? 

foarte multumit(a)

multumit(a)

nici nemultumit(a),
nici multumit(a)
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De asemenea, în ceea ce priveşte calitatea materialelor 
informative puse la dispoziţie studenţilor, aceştia au acordat punctaj 
maxim în proporţie de 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

3. Ce părere aveți despre 
materialele informative care v-

au fost puse la dispoziție? 
foarte multumit(a)

multumit(a)

nici nemultumit(a), nici
multumit(a)

nemultumit(a)
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Studenţii au fost invităţi să îşi exprime părerea şi faţă de 
organizarea activităţilor de practică şi încadrarea eficientă a acestora 
în timp. Astfel, la întrebarea „Ce părere aveţi despre timpul alocat 
diferitelor teme/activităţi de practică?”, 94% dintre studenţii 
participanţi au considerat că activităţile de practică au fost încadrate 
foarte bine în timp şi doar 6% au considerat că acestea au fost 
încadrate bine în timp. 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

4. Ce părere aveți despre timpul 
alocat diferitelor teme/activități 

de practică? 
foarte multumit(a)

multumit(a)

nici nemultumit(a), nici
multumit(a)

nemultumit(a)
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Pentru a testa nivelul de încredere în forţele proprii acumulat 
dupa finalizarea stagiului de practică, studenţii au fost rugaţi să 
analizeze dacă stagiul de practică a contribuit la pregătirea lor 
profesională şi la acomodarea cu mediul viitoarei activităţi practice 
facilitând, în acelaşi timp, accesul pe piaţa muncii. La această 
întrebare, 96% dintre studenţi s-au declarat încrezători în forţele 
proprii, acordând punctaj maxim. 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

5. Considerați că stagiul de 
practică a contribuit la 

pregatirea dvs. profesională și 
la acomodarea cu mediul … 

foarte multumit(a)

multumit(a)

nici nemultumit(a), nici
multumit(a)

nemultumit(a)
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La finalul chestionarului, studenţii au fost întrebaţi dacă ar 
recomanda şi altor studenţi la psihologie cabinetul de practică în care 
şi-au desfăşurat activitatea de practică. La această întrebare, toţi 
studenţi au răspuns afirmativ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

6.      Ați recomanda cabinetul de 
psihologie în care v-ați 

desfășurat activitatea de … 

Da

Nu
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Studenţii au evaluat pe lângă activitatea de practică în sine, şi 
activitatea tutorelui, atitudinea acestuia, gradul de implicare în 
activităţile de practica, claritatea explicaţiilor oferite. 

La întrebarea „Am fost spijinit de tutore în atingerea 
obiectivelor propuse” toţi studenţii s-au declarat foarte multumiţi de 
sprijinul pe care tutorele l-a oferit acestora. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

2. Am fost spijinit de tutore în 
atingerea obiectivelor propuse. 

foarte multumit(a).

multumit(a)

nici nemultumit(a), nici
multumit(a

nemultumit(a),

 foarte nemultumit(a),
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La întrebarea „Am fost spijinit de tutore pentru anticiparea 
posibilelor dificultăţi”, 96% dintre studenţi s-au declarat foarte 
multumiţi de sprijinul tutorelui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

3. Am fost spijinit de tutore 
pentru anticiparea posibilelor 

dificultăți 
foarte multumit(a).

multumit(a)

nici nemultumit(a), nici
multumit(a
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De asemenea, toţi studenţii au fost foarte multumiţi de tutore, 
acesta încurajându-i să experimenteze idei şi metode proprii în 
activităţile desfăşurate în timpul stagiului de practica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

4. Am fost încurajat în 
experimentarea de idei și 

metode proprii în activitatea … 
foarte multumit(a).

multumit(a)

nici nemultumit(a), nici
multumit(a
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Ultimele întrebări ale chestionarului privind evaluarea 
activităţii tutorelui au urmărit să puncteze modul în care acesta a 
contribuit la dezvoltarea profesională şi personală a fiecarui student în 
parte. 

Astfel, la întrebarea „Tutorele m-a ajutat să-mi identific 
punctele tari în activitatea mea”, 94% dintre sudenţi au acord punctaj 
maxim. 

 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

0% 

0% 

0% 

6. Tutorele m-a ajutat să-mi 
identific punctele tari în 

activitatea mea. 
foarte multumit(a).

multumit(a)

nici nemultumit(a), nici
multumit(a
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La întrebarea „Tutorele m-a ajutat să reflectez asupra 
aspectelor mai puţin bune din prestaţia mea”, 96% dintre studenti s-au 
declarat multumiţi de contribuţia tutorelui la dezvoltarea lor 
profesională şi personală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

7. Tutorele m-a ajutat să 
reflectez asupra aspectelor mai 
puțin bune din prestația mea 

foarte multumit(a).

multumit(a)

nici nemultumit(a), nici
multumit(a



Ghid privind organizarea practicii studenților la psihologie de către 
potențialii angajatori ai psihologilor 

 
 

104 
 

12.  Egalitate de sanse şi dezvoltare durabilă 

 
Egalitatea de şanse 
Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării depline a 

fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de 
origine etnică, sex, religie, vârstă, dezabilităţi sau orientare sexuală. 

Principiul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi este 
dezvoltat în legislaţia românească în următoarele domenii: 
 domeniul muncii;  
 accesul la educaţie, sănătate, cultură şi informare; 
 participarea la luarea deciziei ,  
 furnizării şi accesului la bunuri şi servicii 

 
Discriminarea 
Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, 

restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor prevazute de legislaţia în 
vigoare. Criteriile stabilite de legislaţia romanească sunt: rasă, 
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, 
infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice 
alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea 
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 
drepturilor omului şi a libertaţilor fundamentale sau a drepturilor 
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural 
sau în orice alte domenii ale vieţii publice. Este ilegală discriminarea  
persoanelor pe criterii de sex, vârstă, dizabilitate, origine etnică sau 
rasială, religie, convingeri sau orientare sexuală. 
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Hărţuirea reprezintă orice comportament pe criteriu de rasă, 
naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, 
orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, 
handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce 
la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv. 

Discriminarea multiplă reprezintă orice deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii. 

Victimizarea reprezintă orice tratament advers, venit ca 
reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea 
principiului tratamentului egal şi al nediscriminării 

Categorie defavorizată – termenul se referă la acea categorie 
de persoane care fie se află pe o poziţie de inegalitate în raport cu 
majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de 
majoritate, fie se confruntă cu un comportament de respingere şi 
marginalizare 

În ceea ce p riveşte discriminarea, un interes special este 
acordat discriminării la locul de muncă a femeilor, minorităţilor 
sexuale şi persoanelor cu handicap.  

 
În baza legilor Uniunii Europene este ilegală discriminarea 

unei persoane pe bază de:  
 Origine rasială şi etnică 
 Religie şi convingeri 
 Dizabilitate  
 Orientare sexuală  
 Vârstă 

 
Consecinţele la nivel psihic ale discriminării sunt: 

 scăderea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii. 
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 agresivitate orientată asupra sinelui sau a altor persoane (al 
grupului social din care provine). 

 afectarea sănătăţii (creşterea stresului, depresie, anxietate). 
 afectarea relaţiilor sociale (închidere în sine). 

 
 
Dezvoltarea durabilă 
Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea 

formelor şi metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează 
în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, 
economice şi ecologice şi elementele capitalului natural. 

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este cea 
dată de Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare (WCED) în 
raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut şi sub numele de Raportul 
Brundtland: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte 
satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea 
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. 
 

Principiile dezvoltării durabile pe piaţa muncii 
 Sustenabilitate: formarea profesională continuă; reducerea 

inegalităţilor, respectarea drepturilor omului, participarea la 
luarea deciziilor/informarea. 

 Protecţia mediului: modele sustenabile de consum a energiei 
(becuri ecologice, reducere consum apă, reciclarea hârtiei, 
gestionarea selectivă a deşeurilor, măsuri de prevenire a 
poluării), nivelul de zgomot. 

 Cercetare, dezvoltare, cunoaştere şi inovare: noi tehnici şi 
metode mai eficiente de lucru. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisia_Mondial%C4%83_pentru_Mediu_%C8%99i_Dezvoltare&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport_Brundtland
https://ro.wikipedia.org/wiki/Raport_Brundtland


Ghid privind organizarea practicii studenților la psihologie de către 
potențialii angajatori ai psihologilor 

 
 

107 
 

 Sănătate şi securitate în muncă: reducerea stresului la locul de 
muncă. 

 Etică 
 
Modalităţile de asigurare a dezvoltării durabile la locul de 

muncă sunt întâlnirile periodice cu scopul de a face schimb de 
informaţii şi de a conveni asupra măsurilor şi obiectivelor, 
întâlniri la care participă toţi angajaţii. Instrumentele de asigurare 
a dezvoltării durabile la locul de muncă sunt declaraţiile şi 
procedurile interne.  

Angajatorii au obligaţia legală de a evalua şi de a gestiona 
riscurile psihologice de la locul de muncă. 
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13.  Concluzii 
 

Studenţii la psihologie reprezintă o resursă importantă în 
perioada de practică pentru potenţialii angajatori ai psihologilor de 
mâine. Prin intermediul stagiilor de practică, partenerii de practică au 
şansa de a colabora cu tineri profesionişti, de a integra în organizaţii 
idei şi abordări noi, de a identifica viitori angajaţi. 

Stagiile de practică au rolul de a pregăti integrarea studenţilor 
pe piaţa muncii şi de a facilita construirea unui cariere profesionale în 
domeniul studiat. În cazul studenţilor la psihologie, exemple 
prezentate în Ghid22 reprezintă iniţiative care i-au ajutat pe studenţi să 
îşi identifice punctele tari şi slabe, să îşi construiască un plan de 
carieră şi să îşi imbunătăţească principalele abilităţile căutate de 
angajatori: orientarea către rezultate, comunicare, felxibilitate şi 
adaptabilitate, proactivitate, rezolvarea de probleme şi eficienţă. 
Exemplele prezentate în Ghid23 au exersat şi capacitatea studenţilor de 
a lucra bine în echipă. Ghidul a prezentat câteva standarde24 care să vă 
ajute, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică, în 
proiectarea unui stagiu de practică, precum şi lista facultăţilor cu care 
puteţi colabora. Stagiile de practică trebuie să îndeplinească criterii 
legale (respectarea procedurilor, egalitate de şanse, confidenţialitatea 
datelor etc.) şi de calitate (instrumente ştiinţifice, formulare de 
evaluare, respectarea de obiective, dezvoltarea de competenţe), doar în 

                                                           
22 Proiectul „Investiții în psihologii de mâine” şi buna practică de la 
Universitatea Ecologică Bucureşti. 
23 Jocurile exemplificate în capitolul 3.3. 
24 In capitolul 2.3. 
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acest fel realizându-se o orientare profesională relevantă a studenţilor 
la psihologie. 

Ghidul a detaliat şi elemente importante de care trebuie să ţină 
seama un potenţial angajator al unui absolvent al unei facultăţi de 
psihologie, şi anume dreptul de liberă practică,  specialităţile 
profesionale şi treptele de specializare în profesia de psiholog cu drept 
de liberă practică, misiunea şi statutul Colegiului Psihologilor din 
România. Serviciile psihologice sunt prestate doar de către psihologi, 
atât către beneficiarii contractuali civili (cazul furnizorilor 
independenţi), cât şi către beneficiarii angajatori (cazul psihologilor 
salariaţi), organizaţi prin intermediul formelor de exercitare a 
profesiei. Formele independente de exercitare ale profesiei nu au 
personalitate juridică, legea asimilandu-le cu psihologii titulari, 
potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 213/2004. 

Psihologul studiază comportamentul uman, procesele mentale 
şi investighează, recomandând căi de soluţionare, problemele 
psihologice din domeniul sănătăţii, educaţiei, justiţiei, muncii, 
economiei, protecţiei sociale, industriei şi securităţii. Psihologul 
concepe şi efectuează experimente şi observaţii asupra oamenilor şi 
animalelor pentru măsurarea caracteristicilor mintale şi fizice, 
analizează efectele eredităţii, mediului sau altor factori asupra gândirii 
şi comportamentului indivizilor. Psihologul desfăşoară activitate de 
evaluare, psihodiagnoză, psihoterapie, precum şi de prevenire a 
tulburărilor emoţionale, de personalitate şi a fenomenelor de 
inadaptare la mediul social sau profesional. Psihologul elaborează şi 
aplică teste psihologice pentru măsurarea inteligenţei, abilităţilor, 
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aptitudinilor şi a altor caracteristici umane, interpretează datele 
obţinute şi face recomandările pe care le consideră necesare25. 

Activitatea de practică vine în completarea activităţii didactice 
şi urmăreşte consolidarea cunoştinţelor teoretice dobândite de către 
studenţi. Stagiul de practică urmăreşte să-i ajute pe 
studenţi/masteranzi să experimenteze modalităţile de exercitare a 
profesiei de psiholog, să utilizeze tehnici şi să desfăşoare activităţi 
practice şi să înţeleagă opţiunile privind traseul profesional după 
finalizarea facultăţii/masterului. În acest fel, are loc conştientizarea 
procesului tranziţiei de la şcoală la piaţa muncii şi se asigură creşterea 
şanselor integrării studenţilor pe piaţa muncii în funcţie de 
specializarea aleasă. 

 Ghidul subliniază şi principii generale, precum 
nediscriminarea în prestarea serviciilor psihologice, nediscriminarea la 
locul de muncă, principiile dezvoltării durabile, modelele sustenabile 
de consum a energiei la locul de muncă. 
 Ghidul este destinat potenţialilor angajatori ai absolvenţilor 
facultăţilor de psihologie, care doresc să cunoască mai mult despre 
avantajele angajării sau colaborării cu psihologii cu drept de liberă 
practică, precum şi organizaţiilor care doresc să organizeze stagii de 
practică pentru studenţii la psihologie.  
 
 

 

                                                           
25 Stefan Iulian-Laurentiu (Coord.) in Standardele de Calitate in Serviciile 
Psihologice (SCSP) 
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