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Cum evaluăm din punct de 
vedere psihologic şoferii?  
 
Cum utilizăm informațiile?  



COMPORTAMENT ÎN TRAFIC  

Comportament 

agresiv/arogant/ostil 

hipocontrolat 

Comportament 

competitiv, de ripostă 

Comportament normal - controlat 

Comportament 

facilitator/prudent 

Comportament 

defensiv 

prudent hipercontrolat 
  



RISC ASUMAT ÎN TRAFIC 

Neasumare de risc 

Risc moderat, 

asumat conștient 

Risc moderat, 

asumat conștient 

Risc major asumat 

conștient 

  
Asumare  

de risc necontrolată 
  



EXAMENUL PSIHOLOGIC 

ÎNTRE 



 
ȘOFERUL INTERFAȚĂ INTRE:  

 

 FIRMĂ ȘI EXPEDITOR 

 FIRMĂ ȘI MAȘINĂ 

 FIRMĂ ȘI BENEFICIAR  

 FIRMĂ ȘI PARTICIPANȚI LA TRAFIC 

EXAMENUL PSIHOLOGIC  

ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE 

  

O NOUĂ ABORDARE 



Pachet complet de asistență 

psihologică pentru   conducătorii auto 

transport de marfă 

 

Examinarea psihologică vizează : 

 

 

 Selecția personalului în raport de specificul firmei (transport 

local/intern/internațional de marfă – aviz psihologic  

 

 Stabilirea nivelului de competență psihologică (nivel 

aptitudinal, maturitate, responsabilitate, grad de agresivitate, 

rezistență la stres, capacitate de adecvare la specificul firmei, 

capacitate de reprezentare a firmei) – profil psihologic 

Examen psihologic la angajare 

Examen psihologic periodic (anual) 

Examen psihologic la sesizare/accident 



 Transmiterea informației și comunicare 

 Pregătirea psihologică cu transmiterea de 

strategii comportamentale necesare adaptării la 

specificul activitatii  

 Metode de gestionare a stresului 

 Metode de mediere/rezolvare a conflictelor 

 Comportamente adecvate în trafic și calibrare 

atitudinal-comportamentală 

TRAINING 

CONDUCĂTORI 

AUTO  



Conducători 

auto 

Evaluare 

psihologică 

Transportatatori  

Program de informare 

și sensibilizare 

comportamentală 

Fișa  

 de evaluare  

periodică a 

comportamentului 

de trafic 

Training  



Capacităţi aptitudinale necesare pentru tipul de  activitate solicitat : 

Sub nivelul cerinţelor   La limita cerinţelor   La nivelul cerinţelor x Performante   

Modul de abordare si de rezolvare a sarcinilor de serviciu : 

Submotivat    Motivat   x Hipermotivat  

Nivelul de mobilitate functionala 

Scazut    Adecvat   x Performant  

Nivelul de mobilitate functionala 

Subestimare    Estimare corecta   Supraestimare  x 
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FIȘĂ DE EVALUARE PSIHOLOGICA 

NUMELE ȘI PRENUMELE : XXXXXXXXXXXXX 

FUNCȚIA : ȘOFER TRANSPORT PERSOANE 

DATA EVALUĂRII : 16/03/2016 

CARACTERISTICI GENERALE  

  

Capacitati normale de relationare 

Echilibrat, matur psihic si comportamental 

Stabil emotional 

  

CARACTERISTICI POZITIVE (puncte forte)  

  

Constiincios, perseverent, realizeaza corect si la timp atributiile 

Intreprinzator, sociabil, cooperant 

Modest, respectuos, conciliant 

Docil, non revendicativ in plan declarativ - cu mai putina initiativa (bun executant) 

  

CARACTERISTICI POSIBIL DEFAVORIZANTE (puncte slabe) 

  

Inteligenta mai scazuta, axata mai ales pe inteligenta practica situationala.  

Tip imaginativ, uneori « boem » mai putin conservator. 

In prezent tensionat psihic, nesigur de viitorul profesional 

Stres de nivel mediu – posibil ameliorat prin realizarea stabilitatii profesionale. 

  
Prognostic al activitatii psiho profesionale : NORMAL 

  

Recomandari : Relativ atasat valorilor valorilor si politicilor firmei, este nevoie sa aiba confirmarea ca este considerat un salariat de 

baza, ca stabilitatea profesionala in acest moment nu este in pericol 



Capacităţi aptitudinale necesare pentru tipul de  activitate solicitat : 

Sub nivelul cerinţelor   La limita cerinţelor   La nivelul cerinţelor x Performante   

Modul de abordare si de rezolvare a sarcinilor de serviciu : 

Submotivat   x Motivat    Hipermotivat  

Nivelul de mobilitate functionala 

Scazut    Adecvat   x Performant  

Nivelul de mobilitate functionala 

Subestimare    Estimare corecta   Supraestimare  x 
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CARACTERISTICI GENERALE  

  

Tip de personalitate deschisa spre comunicare, dar in scopul de a impune si a capata ascendent fata de ceilalti 

Inteligenta emotionala, stie sa actioneze pentru propriul interes 

Moderat in activitate, persoana caracterizata prin dorinta de a iesi in evidenta 

  

CARACTERISTICI POZITIVE (puncte forte)  

  

Nu se distinge prin elemente puternic favorizante 

Face parte din categoria angajatilor de nivel mediu, mediocru atat ca activitate cat si ca implicare in activitatile si actiunile grupului 

Dorinta de integrare in grup, dar propriile actiuni si opinia grupului nu favorizeaza integrarea 

  

CARACTERISTICI POSIBIL DEFAVORIZANTE (puncte slabe) 

  

Comportament uneori necontrolat, impulsiv, cu dorinta de « evidentiere negativa » 

Individualist, mai putin dispus sa colaboreze ; in situatia in care se impune colaborare poate devenii agresiv relational 

Este perceput ca un element destabilizator, mai putin dispus sa se conformeze regulilor si regulamentelor 

  

  

Prognostic al activitatii psiho profesionale: NESATISFACATOR – cu posibilitati de reabilitare 
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