
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologia muncii, psihologie organizațională și a transporturilor 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practica în cabinetele de psihologie din domeniul muncii și al 

transporturilor 

2.2 Titularul activităţilor de curs -- 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Florin Alin Sava (colaborator psih. princ. Laura Pătruț) 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 3 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 42 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 35 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat  10 

Examinări    3 

Alte activităţi…………………………………… -- 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 42 

3.9 Numărul de credite 6 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • orice curs introductiv de metodologia cercetării sau de psihodiagnostic 

4.2 de competenţe • nu este cazul 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului • nu este cazul; totuși pentru participarea la cel puțin șapte din cele 

paisprezece seminarii se acordă un bonus în evaluarea finală 
 

5. Competenţele specifice acumulate 
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Analiza nevoi; Definire scop 

• Analiza nevoilor clienților și capacitatea de adaptare a soluțiilor identificate la nevoile beneficiarului și obiectivele asumate 

• Utilizarea cunoştinţelor de specialitate pentru interpretarea unor situaţii, probleme, oportunităţi organizaţionale specifice 

Competențe în evaluare și diagnoză 

• Argumentarea tehnicilor, procedeelor, metodelor de evaluare și diagnostic relevante pentru interpretarea unor realități 

specifice mediului organizațional și al transporturilor 

• Analiza și interpretarea rezultatelor evaluării psihologice în scopul optimizării activității organizaționale și a transporturilor 

• Cunoașterea principalelor prevederi legislative emise de comitetul director al CPR / comisia aplicativă aferentă sau de către 

terți, dar cu impact la nivelul activității din sfera PMOT. 

Competențe în proiectare intervenție / dezvoltare instrumente 

• Analiza critică a strategiei de evaluare și intervenție, precum și a metodologiei utilizate 

• Optimizarea strategiilor, metodelor și tehnicilor de intervenție  

Competențe în evaluare proces / rezultate 

• Analiza critică a procesului și a rezultatelor intervenției realizate 

Competențe în comunicarea rezultatelor 

• Formularea și comunicarea informațiilor cu caracter profesional într-o manieră adaptată specificului interlocutorului. 
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 • Autonomie și responsabilitate profesională, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor (dezvoltare personală) (4 ore) 

• Respectarea și dezvoltarea valorilor și a eticii profesionale (2 ore) 

• Executarea sarcinilor în condiţii de autonomie extinsă și promovarea spiritului antreprenorial(2 ore) 

 

 

6. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Scopul disciplinei este cel de a descrie legislația în vigoare privind exercitarea profesiei de 

psiholog cu drept de liberă practică în domeniul aferent specialităților: psihologia muncii și 

organizațională, psihologia transporturilor și psihologia aplicată în servicii. Oferă 

studenților informaţii cu privire la organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din 

România, obținerea dreptului de liberă practică, înființarea și funcționarea formelor de 

exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, reglementările legislative ce 

vizează examenul psihologic în domeniul psihologiei muncii și organizațională și 

psihologiei transporturilor. 

7.2 Obiectivele specifice ✓ Să cunoască legea 213/2004, normele de aplicare și codul deontologic specific 

profesiei de psiholog cu drept de liberă practică; 

✓ Să cunoască normele specifice comisiei de psihologia muncii și organizațională, 

transporturilor și serviciilor; 

✓ Să elaboreze dosarul cu documentele necesere obținerii dreptului de liberă practică în 

specialitățile psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor și 

aplicată în servicii; 

✓ Să elaboreze dosarul cu documentele necesare înființării unei forme de exercitare a 

profesiei de psiholog cu drept de liberă practică; 

✓ Să cunoască normele în vigoare în domeniul psihologiei muncii și organizațională și 

psihologiei transporturilor care impun examinarea psihologică, periodicitatea la care 

se realizează examinarea psihologică în funcție de anumite riscuri profesionale; 

✓ Să elaboreze un proces de examinare psihologică în domeniul psihologiei muncii și 

organizațională și în domeniul psihologiei transporturilor. 

 

7. Conţinuturi  

8.1 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

S1. Prezentare generală (Legea 

213/27.05.2004, obținerea atestatului de 

liberă practică în regim de supervizare, 

înregistrarea formelor de exercitare a 

profesiei de psiholog cu drept de liberă 

practică, cabinetele de psihologie) 

Conversație, 

Prelegere 
Legea 213/27.05.2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu 

drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea 

Colegiului Psihologilor din România 

Prezentare generală, comisiile aplicative, codul deontologic al 

profesiei de psiholog, codul de procedură disciplinară 

De studiat:  

site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) 

Home page – Secțiunea Juridic (Legislație) 
Home page – Secțiunea Organizare 

Home page - Secțiunea Comisia de Deontologie 

Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică 

Dobândirea și exercitarea dreptului de liberă practică, norme de 

atestare ale comisiei aplicative de psihologia muncii, transporturilor și 



serviciilor 

De studiat:  

site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) 

Home page – Secțiunea Juridic - Norme metodologice de aplicare a Legii 
213/2004 – Capitolul I (Dispoziții generale – Art. 2, 3, 4 și 5), Capitolul II 

( Secțiunea 1 – Art. 7,8,9,10,11 și 12) 

Home page – Secțiunea Comisii aplicative – Norme atestare – Capitolul II 
(Criterii generale de atestare – Art. 4), Capitolul III (Procedura de acordare 

a atestatului de liberă practică – Art. 5,6,7,8 și 9) 

Home page – Secțiunea Atestare Înregistrare (Conținut dosar de atestare – 
Solicitarea și eliberarea atestatului de liberă practică) 

Obținerea atestatului de liberă practică în regim de supervizare 

profesională 

Competențe ale psihologului ce deține treapta de practicant în 

supervizare în specialitățile psihologia muncii și organizațională, 

psihologia transporturilor și aplicată în servicii. Limite impuse de 

treapta de specializare. 

De studiat:  

site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) 
Home page – Secțiunea Atestare Înregistrare (Supervizare profesională - 

Condiții de supervizare profesională) 

Home page - Secțiunea Atestare Înregistrare (Supervizare profesională – 
Anexa 10 - Contract de supervizare profesionala) 

Home page – Secțiunea Juridic – Legislație – Hotărârea Comitetului 

Director al CPR NR. 1 din 10 martie 2006 - Capitolul VII ( Controlul, 
supravegherea și supervizarea activității profesionale) 

Home page – Secțiunea Comisii aplicative - Norme atestare Comisia de 
muncă, transporturi și servicii – Capitolul I (Dispoziții generale - Art. 1 și 

2). 

 Înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept 

de liberă practică. Cabinetul Individual de Psihologie (I) 

Acte necesare înființării unui cabinet individual de psihologie, 

condițiile impuse de Colegiul Psihologilor din România în vederea 

eliberării unui certificat de înregistrare pentru un cabinet individual 

în specialitățile psihologia muncii și organizațională, psihologia 

transporturilor și psihologia aplicată în servicii. 

De studiat: 

 site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) 

Home page – Secțiunea Juridic – Legislație – Legea 213/2004 – Secțiunea 
a 2-a (Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă 

practică – Art. 13 și 14) 

Home page – Secțiunea Juridic – Legislație – Legea 213/2004 – Secțiunea 

a 3-a (Drepturile și obligațiile psihologilor cu drept de liberă practică – 

Art. 16 și 17) 

Home page - Secțiunea Atestare Înregistrare – Înregistrare forme de 
exercitare a profesiei – Documente necesare în vederea obținerii 

certificatului de înregistrare a formelor de exercitare a profesiei de 

psiholog cu drept de liberă practică 
Home page – Secțiunea Juridic – Legislație – Hotărârea Comitetului 

Director al CPR NR. 1 din 10 martie 2006 – Capitolul II (Cabinetul 

individual de Psihologie) 

Înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept 

de liberă practică. Cabinetul Individual de Psihologie (II) 

Întocmirea unui opis cu documentele necesare înființării unui cabinet 

individual de psihologie. 

Aspecte financiar fiscale referitoare la declararea veniturilor din 

activități independente, evidența financiar contabilă, cheltuielile 

deductibile și stabilirea impozitului datorat de către formele de 

exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. 

De studiat:  

site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) 

Home page - Secțiunea Atestare Înregistrare – Înregistrare forme de 

exercitare a profesiei – Anexa 5 (Actul constitutiv – declarația de 
constituire a cabinetului individual de psihologie) 

Home page - Secțiunea Atestare Înregistrare – Înregistrare forme de 

exercitare a profesiei – Aspecte financiar-fiscale 
Home page - Secțiunea Atestare Înregistrare – Înregistrare forme de 

exercitare a profesiei – Conținut Dosar II – Modificări la certificatul de 

înregistrare – Cerere înregistrare mențiuni 

Înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept 

de liberă practică. Societatea Civilă Profesională de Psihologie 

Acte necesare înființării unei societăți civile profesionale de psihologie. 

Diferențe majore între cabinetul individual de psihologie și societatea 

civilă profesională de psihologie. 

De studiat:  
site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) 

Home page - Secțiunea Atestare Înregistrare – Înregistrare forme de 
exercitare a profesiei – Anexa 7 (Actul constitutiv – contractul de societate 

civilă profesională) 

Home page – Secțiunea Juridic – Legislație – Hotărârea Comitetului 



Director al CPR NR. 1 din 10 martie 2006 – Capitolul IV (Societatea 
Civilă Profesională de Psihologie) 

Home page – Secțiunea Juridic – Legislație – Legea 213/2004 – Secțiunea 

a 2-a (Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică – Art. 15) 

Înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept 

de liberă practică. Cabinete asociate. Structura de psihologie. 

Înregistrarea cabinetelor asociate la Colegiul Psihologilor din 

România. Criterii de eligibilitate. 

Acte necesare înființării unei structuri de psihologie. Diferențe majore 

între structura de psihologie și celelalte forme de exercitare a profesiei 

de psiholog cu drept de liberă practică. 

De studiat: 
 site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) 

Home page - Secțiunea Atestare Înregistrare – Înregistrare forme de 

exercitare a profesiei – Anexa 6 (Contractul de asociere) 
Home page – Secțiunea Juridic – Legislație – Hotărârea Comitetului 

Director al CPR NR. 1 din 10 martie 2006 – Capitolul III (Cabinetele 

Asociate de Psihologie) 
Home page – Secțiunea Juridic – Legislație – Hotărârea Comitetului 

Director al CPR NR. 1 din 10 martie 2006 – Capitolul VI (Psihologul cu 

drept de liberă practică salariat. Funcționarea structurilor de psihologie) 

S2 Dotarea tehnică, materială și 

metodologică a unui cabinet psihologic în 

vederea desfășurării activităților din sfera 

psihologiei muncii și transporturilor; 

Examinarea psihologică în domeniul 

psihologiei muncii 

Conversație, 

Prelegere 
Condiții minime de dotare care trebuie să fie îndeplinite pentru a 

putea presta servicii în domeniul psihologiei muncii și psihologiei 

transporturilor. Criteriile care stau la baza obținerii certificatului de 

agreere în domeniul psihologiei transporturilor, certificat emis de 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care conferă 

posibilitatea examinării persoanelor care dețin funcții ce concură la 

siguranța circulației. 
De studiat:  

site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) Home page – 
Secțiunea Comisii aplicative – Norme atestare – Capitolul III (Procedura 

de acordare a atestatului de liberă practică – Art. 14) Home page – 

Secțiunea Comisia de metodologie – Metode și tehnici de evaluare și 
asistență psihologică avizate Home page – Secțiunea Legislație – Noutăți 

Juridice – Anunț ordin ministrul transporturilor Home page - Secțiunea 

Atestare Înregistrare – Înregistrare forme de exercitare a profesiei – Cerere 
de eliberare a certificatului de agreere Site-ul Ministerului Transporturilor 

și Infrastructurii (www.mt.ro) 

Home page – Secțiunea Legislație – Ordine ministru publicate în 
Monitorul Oficial – ordinul 922/2007, publicat în Monitorul Oficial Nr. 

679/05.10.2007 și modificarea ordinului 922/2007, anume ordinul 

769/2011.  

Prezentarea legislației, a normelor și hotărârilor în vigoare care 

reglementează examinările psihologice în domeniul psihologiei muncii 

(Legea privind sănătatea și securitatea în muncă, Hot. 355/2007, 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor), identificarea 

riscurilor profesionale care impun examen psihologic. 
De studiat:  

www.cdep.ro/pls/legis (Legea securității și sănătății în muncă nr. 319 din 

14 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial Nr. 646 din 26 iulie 2006) 
www.psihologiaonline.ro/download/legi/HG355-2007.pdf (Hotărâre Nr. 

355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor) 
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 873/12.12.2011 (pentru 

modificarea Hot. 355/2007) - CEA CARE ESTE ÎN PREZENT ÎN 

VIGOARE!!!  

Etapele unei examinări psihologice (registru de examinare, anamneză, 

alegerea bateriei de teste, eliberarea avizului psihologic, arhivarea 

documentelor). Proiectarea unui model de examinare psihologică 

pentru riscul profesional lucru la înălțime.  
De studiat: 

 site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) Home page – 
Comunicat privind contractarea sau intermedierea serviciilor psihologice 

Home page - Secțiunea Atestare Înregistrare – Înregistrare forme de 

exercitare a profesiei – Model contract de prestări servicii psihologice și 
model aviz psihologic Home page – Comunicat privind confidențialitatea 

actului psiholo 

S3 Examinarea psihologică în domeniul 

psihologiei transporturilor ; Schimbarea 

treptei de specializare din psiholog 

practicant în supervizare în psiholog 

practicant autonom 

Conversație, 

Prelegere 
 Ordinul 447/2003 și ordinul 922/2007, care, alături de normele 

specifice ale Comisiei de Psihologia Muncii, Transporturilor și 

Serviciilor din cadrul CPR, reglementează modul în care se 

desfășoară examinarea psihologică în domeniul psihologiei 

transporturilor.  

Periodicitatea la care se realizează examinarea psihologică în funcție 

de motivul examinării (obținere permis, angajare, menținere funcție, 

etc.) și funcția pentru care se realizează examinarea psihologică 

(transport intern persoane, transport intern mărfuri generale, etc.)  

De studiat:  

Site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (www.mt.ro)  

Home page – Secțiunea Legislație – Ordine ministru publicate în 



Monitorul Oficial – ordinul 922/2007, publicat în Monitorul Oficial Nr. 
679/05.10.2007.  

Modificarea ordinului 922/2007, anume ordinul 769/2011 – CEL CARE 

ESTE ÎN PREZENT ÎN VIGOARE!!!  
Home page – Secțiunea Legislație – Ordine ministru publicate în 

Monitorul Oficial – ordinul 447/2003, publicat în Monitorul Oficial Nr. 

364/28.05.2003 (Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și 
locuinței pentru aprobarea Instrucțiunilor privind examinarea medicală și 

psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța 

circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și 
componența comisiilor medicale și psihologice de siguranța circulației)  

Etapele unei examinări psihologice (registru de examinare – în funcție 

de motivul examinării, anamneză, alegerea bateriei de teste, 

eliberarea avizului psihologic, arhivarea documentelor).  

Proiectarea unui model de examinare psihologică pentru un candidat 

la obținerea permisului de conducere categoria A+B.  

Diferențele existente între cele două tipuri de examinări, pe psihologia 

muncii și psihologia transporturilor (anamneză, baterie de teste, aviz, 

arhivare, raportare).  

 

Condiții ce trebuie îndeplinite pentru a se putea face trecerea spre o 

treaptă superioară de specializare  

De studiat:  

site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro)  

Home page – Secțiunea Comisii Aplicative - Norme atestare – Comisia de 
psihologia muncii – Structura raportului de activitate întocmit de 

supervizat  
Home page – Secțiunea Comisii Aplicative - Norme atestare – Comisia de 

psihologia muncii – Structura raportului de supervizare final întocmit de 

supervizor  
Home page – Secțiunea Comisii Aplicative - Norme atestare – Comisia de 

psihologia muncii – Obținerea dreptului de liberă practică autonom  

Home page – Secțiunea Comisii Aplicative - Norme atestare – Comisia de 
psihologia muncii – Structura interviului  

S4. Practica Exercițiu, 

studiu de caz 

Practică în cadrul cabinetului Psihologic Pătruț Laura și Asociații 

Societate Civilă Profesională de Psihologie, respectiv în cadrul 

întreprinderii simulate ÎS Psiho Lab SRL – Laborator Universitar de 
Psihologie – prezentarea în mod detaliat a aspectelor discutate teoretic în 

cadrul seminariilor 1 - 3 

Bibliografie selectivă (principală) 
Informațiile dispuse pe site-ul Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro) incluse în secțiunea observații 

Informațiile dispuse pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (www.mt.ro) incluse în secțiunea observații 

Legea securității și sănătății în muncă nr. 319 din 14 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial Nr. 646 din 26 iulie 2006 

(www.cdep.ro/pls/legis)  

Hotărâre Nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor(www.psihologiaonline.ro/download/legi/HG355-

2007.pdf ) 

Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 873/12.12.2011 (pentru modificarea Hot. 355/2007) 
 

 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Disciplina este concepută astfel încât să răspundă nevoii de a forma psihologi atestați cu drept de liberă practică în Psihologia muncii, 

psihologia transporturilor și psihologia aplicată în servicii, cât și să contribuie la o dezvoltare intensivă a abilităților și cunoștințelor 

masteranzilor în acest domeniu. 

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Seminar / 

laborator 

Abilități 

(Elaborarea unui 

proiect) 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru elaborarea proiectelor se va lucra în echipe de minim 3 și 
maxim 4 persoane, modalitatea de constituire a echipelor rămânând 

la latitudinea studenților. Până la jumătatea semestrului va trebui 

comunicată componența fiecărei echipe. 
Proiectul va consta în simularea unei examinări psihologice, în 

detaliu și prezentarea întregului proces. 

Fiecare dintre componenții echipei va realiza o astfel de evaluare 
psihologică. Termenul limită de predare a proiectului este ziua 

stabilită de comun acord pentru susținerea celei de-a doua probe, 

testul grilă. 
 

 

 

50% (între 1 și 10 

puncte) 

Cunoștințe și abilități. 

Capacitatea de a rezolva 

corect un test grilă 

Grila se aplică în perioada de sesiune (examen) și constă într-un set 

de 18 întrebări, fiecare având câte patru variante de răspuns, dintre 

care doar una este corectă. Prin urmare vor fi luate în considerare 

spre evaluare doar acele întrebări la care s-a oferit un singur 

50% (între 1 și 10 

puncte) 

http://www.copsi.ro/


(Testul grilă) răspuns. 
Important de reținut este faptul că pentru fiecare răspuns corect se 

acumulează 0,5 puncte. Întrebările vizează aspecte prezentate pe 

parcursul celor 14 săptămâni de studiu, aspecte ce se regăsesc în 
documentele ce au fost recomandate pentru studiu. Timpul de lucru 

pentru completarea grilei este de 25 de minute. Neparticiparea la 

acest test duce la considerarea studentului ca fiind absent de la 
examen, indiferent de nota primită pentru proiect. Rezultatul la 

această probă se va lua în considerare pentru nota finală ca atare, 

fără să se producă rotunjirea în sens pozitiv. Adică, dacă un student 
obține la testul grilă nota 6,50, această nota va fi luată în calcul 

pentru nota finală 

 Bonus Participarea ca voluntar sau mijlocirea participării unor voluntari 
eligibili la cercetări derulate de către echipa Laboratorului de 

Cogniție Socială și Evaluare a Personalității 

Bonus de până la 1 

punct. 

10.5. Standard minim de performanţă 
Ambele probe sunt obligatorii.  

Nota finală la această disciplină este media aritmetică obținută pe baza celor două probe, cu condiția ca la testul grilă (probă individuală de lucru) să se 

obțină cel puțin nota 4,50. În cazul obținerii unei medii care nu este un număr întreg se va proceda la rotunjirea cifrei în direcția cea mai apropiată (ex. 7,0-
7,4 va fi nota 7; 7,5-7,9 va fi nota 8). 

Proceduri similare vor fi utilizate și în celelalte sesiuni (restanțe, măriri de notă) cu mențiunea că studenții vor avea dreptul să-și reporteze anumite punctaje 

obținute pentru sarcini realizate în sesiuni anterioare, dacă vor dori acest lucru.  
Bonusul se acordă doar în sesiunile de examinare în care masterandul cel puțin 4,50 (nota minimă de trecere) din probele obligatorii pentru evaluare. 
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