
Dacă s-a făcut penicilină din pâine mucegăită... 

Cu siguranță și din șoferi se poate face ceva! 
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CU CE  

ÎNCEPEM? 

CARE ESTE 

DIRECŢIA  

CORECTĂ? 



Succesul sau eşecul unei companii de transport sunt 

intrinsec legate de resursa umană, de modul cum işi 

desfaşoară şoferii activitatea.  

 

 

 

STRATEGIA PRIVIND  FACTORULUI  UMAN ÎN 

TRANSPORTURI 

 

DIRECŢIA PREVENTIVĂ 

(ACŢIUNI DE FORMARE) 

 

DIRECŢIA CORECTIVĂ 

(ACŢIUNI DE CONTROL ŞI RECALIBRARE 

ATITUDINAL-COMPORTAMENTALĂ) 

 

DIRECŢIA DE EFICIENTIZARE 

(ACŢIUNI DE MOTIVARE) 



Cum îi formăm, aşa îi avem... 

Şcoala de şoferi 

Centrul de pregătire profesională 

Formarea la locul de muncă 

 

DIRECŢIA PREVENTIVĂ 

(ACŢIUNI DE FORMARE) 



DIRECŢIA CORECTIVĂ 

(ACŢIUNI DE CONTROL ŞI RECALIBRARE 

ATITUDINAL-COMPORTAMENTALĂ) 

1. TOLERANŢĂ ZERO! 

- control zilnic 

- identificarea greşelilor care provin din lacune în 

sistemul de pregătire 

- evaluarea profesională periodică a angajaţilor  

- identificarea variantelor de eliminare a deficienţelor 

constatate 

2. EVALUARE ŞI RECALIBRARE ATITUDINAL-COMPORTAMENTALĂ 

- evaluare psihologică 

- profil psihologic 

- recalibrare atitudinal-comportamentală 



 Evaluarea psihologică trebuie să devină 

un instrument nu numai de selecţie 

iniţială prin emiterea unui aviz de 

aptitudine sau inaptitudine.  

 Evaluarea psihologică trebuie să fie o 

activitate complexă cu caracter 

permanent care să depaşească stadiul 

unui examen aptitudinal. 

 Evaluarea psihologică trebuie să 

evalueze personalul cu atribuții in 

siguranța transporturilor şi din   punct 

de vedere atitudinal - comportamental, 

al capacităților de rezistenţă la stres şi a 

tendinţelor agresive. 

Avizul psihologic de utilizare în muncă trebuie însoţit 

de un profil psihologic descriptiv care să evidenţieze 

prognosticul atitudinal comportamental, gradul de 

agresivitate şi de rezistenţă la stres. 

EVALUAREA  

PSIHOLOGICĂ 



CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE SANDU CRISTIAN 

 

FISA DE EVALUARE PSIHOLOGICA 

 

 
Pentru sc xxxxxxxxxxxxxxxxx srl 

Nr. 1XX       Data examinării: XX.XX.2015    

Numele şi prenumele:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Functia: sofer marfa   

                                                                                

CARACTERISTICI GENERALE 

Persoana matura psihic, cu capacitati aptitudinale adecvate functiei de sofer; nivel de stress scazut, pozitiva social. 

Receptiv la tot ceea ce este nou, are interese multiple si vrea sa-si largeasca campul de activitate. 
 

CARACTERISTICI POZITIVE (puncte forte)  

Serios, constiincios ,responsabil ; 

Integru si perseverent in activitate ; 

Sigur de sine, realist, apreciere corecta a riscului ; 

Energic, activ ; rezistent la solicitari intense ; 

Are initiativa, promt in decizii sau in situatii noi ; 

Sincer ; 

Adera la principiile si normele organizatiei, atasat de activitate si de organizatie. 
 

CARACTERISTICI POSIBIL DEFAVORIZANTE (puncte slabe) 

Energic, activ, dar cu descarcare energetica difuza; hiperactivitatea pe care o manifesta uneori  poate duce la scaderea 

eficacitatii. 

Relational (structural) ii plac relatiile cu ceilalti, dar extrem de sensibil la normele grupului (nu accepta ca aceste norme sa 

fie incalcate), participa mai greu la actiunile si deciziile acestuia. 
 

SITUATIA ACTUALA (in momentul evaluarii psihologice) 

Doreste o schimbare in activitate, cauta o noua forma de realizare profesionala, nu manifesta oboseala nervoasa, fara 

deficiente aptitudinale sau atitudinal comportamentale care sa afecteze activitatea de sofer. 
 

Prognostic al activitatii psiho profesionale Sofer marfa: BUN  
                                                                                                                                                                            Psiholog examinator, 

                                                                Psih.pr. CRISTIAN SANDU 



  1 2 3 4 5   

Comportament de munca 
evita responsabilitatile, se implica cit este strict 
necesar, detasat de probleme,   
indiferent, apatic, tolerant cu sine;  
evita sa se remarce, urmeaza pe altii,                              
se subordoneaza, fara opinii personale, pasiv, 
dependent de ajutorul altora 

      
  
  
  
  
X 

  
  
  
X 

  
  
  
  
  
  

constiincios, simt al datoriei si al 
responsabilitatii, perseverent, atent, 
grijuliu, ordonat, metodic, stabil in orientarea spre 
ocupatia profesionala;                                                            
cu initiativa, curajos, intreprinzator se bizuie pe 
propriile forte, un mod transant de a actiona, 
independent 

Comportament social 
rezervat, timid, inhibat in relatii cu                                   
altii, nesigur, distant, formalist                                          

      
  
X 

    tendinta de a fi comunicativ, intreprinzator in 
relatii, vioi, degajat, sigur pe sine prefera posturile 
care implica inter relationare activa 

Comportament emotional 
caracter emotiv, agitat, influientabil,                                
impresionabil, iritabil, nemultumit,  
ingrijorat, agitat, temator, surmenat                                                                     
  

          
  
X 

stabilitate emotionala, realist, calm, linistit, 
rezistent, capacitate de a mentine moralul altora, 
capabil sa-si mentina eficienta activitatii in conditii 
de stress 

Comportament in grup 
individualist, dificultati in a se  integra intr-o 
munca de echipa                                       

        
X 

  se acomodeaza usor, cooperant, capacitate de a 
lucra in echipa 

Atitudinea fata de nou 
conformist, conservator, traditionalist, prudenta si 
suspiciune fata de ideile noi,         
opozitie fata de schimbare                             

        
  
X 

  deschidere fata de nou, capacitate de a suporta 
bine inconvenientele si schimbarea  gindire 
liberala spirit critic                                                           
  

Autoaprecierea 
sentiment de automultumire, se                                      
supraapreciaza, reactiv la sugestii, restrictii,                                 
critica                                                               

      
X 

    spirit autocritic, trebuinta de perfectionare, realist 
in propria apreciere 

Nr. 1XX       Data examinării: XX.XX.2013    

Numele şi prenumele:  XXXXXXXXX 

Functia: sofer marfa                                                                                 PSIHOLOG EXAMINATOR, 

                                                                                                                                                   Psih.pr.Cristian SANDU 

PROFIL PSIHOLOGIC 
 NIVEL 



Conducatori auto 

Evaluare psihologică 
Program de recalibrare a 

comportamentelor de trafic 

Program de formare a comportamentelor 

de siguranta in trafic 

Program de reabilitare 

comportamentala pentru soferii 

problema 

Transportatori  

Program de informare si 

sensibilizare comportamentala 

Fisa  

 de evaluare  periodica 

a comportamentului 

de trafic 



DIRECŢIA DE EFICIENTIZARE 

(ACŢIUNI DE MOTIVARE) 

Nu există transportator care să fie pe deplin mulţumit de şoferii 

săi... 

     ... aşa cum pe de altă parte şi şoferii sunt greu de satisfăcut !!! 

 Analizând cazul în care nu suntem multumiţi de şoferi trebuie să 

avem în vedere dacă performanţa scazută este rezultatul unei 

competenţe profesionale scăzute sau este cauzată de lipsa 

motivaţiei.  

 

 Această abordare poate pune o presiune financiară pe firma de 

transport, însă determină o evaluare corectă a şoferilor, mai mult 

decât atât, permite identificarea carenţelor de pregătire 

profesională.  



ARMONIA MUNCĂ – VIAŢĂ  

Şoferul poate primi toate recompensele pe care le 

doreşte, dar el  se va demotiva mai devreme sau mai 

târziu dacă nu are timp pentru celelalte lucruri pe care 

şi le doreste. 

DEZVOLTARE – Şoferii doresc să aibă convingerea că au 

realizări. Trebuie să se simtă în siguranţă, să primească banii 

la timp şi să simtă că fac parte din echipă. Dacă nu există 

sentimentul că se “realizează”, s-ar putea să devină 

submotivaţi  şi să nu mai dea randamentul real, conform 

posibilităţilor reale.  

AFILIERE – Acest element reprezintă sentimentul de 

apartenenţă şi include faptul că şoferii simt că fac parte 

din echipa în care lucrează.  

RECOMPENSE – Probabil ştiaţi asta deja: majoritatea şoferilor nu vor veni 

mâine la lucru dacă au câstigat ieri premiul cel mare la loterie. De aceea, 

transportatorii trebuie să satisfacă nevoile materiale ale şoferilor oferindu-le 

beneficii şi compensaţii care să le satisfacă nevoile (de la asigurari medicale 

gratuite la abonamente gratuite la fitness pentru ei şi familie, etc). 

SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE – Alături de un sentiment fizic de bunăstare, trebuie să 

existe de asemenea o credinţă la nivel psihic legată de faptul că mediul este lipsit de temeri, 

intimidări sau hărţuiri. 



FIRMĂ DE TRANSPORT 

ASIGURAREA 

DEZVOLTAREA 

MOTIVAREA 

MENŢINEREA 

Asigurarea cu resurse umane (recrutare, selecție, integrare) 

Dezvoltarea (formarea iniţială şi continuă, perfecționarea şoferilor) 
Motivarea (evaluarea performanțelor; salarizare, recompensare) 
Menținerea (disciplină, securitate rutieră, sănătate, comportament şi 

atitudine,  managementul stresului) 

CAPITAL UMAN 



 

 În acest sens firmele de transport trebuie întâi să 

angajeze şi apoi să păstreze şoferii. 

 Pe termen mediu şi lung, mai ales pentru firmele 

de transport puternice care doresc   să-şi menţină 

statutul şi renumele şi să se dezvolte, soluţiile ar fi 

recrutările permanente de personal, dar şi iniţierea 

unor politici coerente  de formare profesională 

continuă a şoferilor.  

 Rolul motivaţiei nu se limitează însă numai la a-i 

face pe oameni să muncească, ci merge până la a-i 

face să muncească bine.  

PENTRU A PUTEA MOTIVA,   

TREBUIE SĂ AVEM CE 

MOTIVA! 

 



 

FACTORI MOTIVATORI DE NATURĂ FINANCIARĂ 

 nivelul salariului 

 primirea la timp a acestuia  

 siguranţa locului de muncă 

 bonusurile  

 primele 

 

 

 

FACTORI MOTIVATORI DE NATURĂ NON-FINANCIARĂ 
 dacă se simt respectaţi  
 dacă au un anumit statut  
 dacă mediul de lucru este unul plăcut  
 dacă sunt apreciaţi  
 dacă sunt evidenţiaţi 

MOTIVAŢIA POZITIVĂ 



MOTIVAŢIA NEGATIVĂ 

 penalizări pentru consum de motorină 

 penalizări pentru abateri de la traseu 

 penalizări pentru accidente 

 penalizări pentru abateri disciplinare 

 

 

Deşi reprezintă un tip primitiv de motivaţie, bazat pe 

ameninţare sau pedeapsă, aceasta trebuie totuşi inclusă, cu 

anumite amendamente, în instrumentarul motivaţional al 

managerului unei firme de transport. 



În condiţiile unor drumuri proaste, a unor taxe care nu oferă 

nimic, crescând doar costurile de transport, în condiţiile unei 

concurenţe de multe ori neloiale a transportatorilor externi şi a 

neimplicării autorităţilor, a legilor de multe ori strâmbe, trebuie 

să vă implicaţi şi în politica de motivare a şoferilor.  

Cum veţi proceda, dacă veţi gasi metode să vă motivaţi şi să vă 

pastraţi soferii ramâne de văzut. 

 

Noi am prezentat doar câteva puncte de vedere. 

  

Decizia vă apartine! 
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Vă mulţumesc pentru atenţie 


