înregistrat în registrul Colegiului Psihologilor din România sub nr. 1OT3918
oferă la standarde de calitate o gamă cât mai completă de servicii psihologice,
având un program extins de lucru, cu un bun raport calitate-preţ-promptitudine,
vine în întâmpinarea atât a persoanelor fizice cât şi a persoanelor juridice.
Astfel vă punem la dispoziţie următoarele servicii psihologice:

Servicii de psihologie în domeniul muncii şi organizaţionale:

Evaluarea psihologică/psihodiagnostică individuală
Evaluarea psihologică la angajare
Evaluarea psihologică periodică a angajaţilor – de la nivel de execuţie, până la
nivel managerial
Testare şi evaluare psihologică la solicitarea angajatorului
Evaluarea psihologică la schimbarea funcţiei
Evaluarea psihologică pentru promovare profesională
Evaluarea psihologică la reluarea activităţii
Evaluarea psihoaptitudinală generală şi specifică profesiilor
Testare şi evaluare psihologică pentru autorizarea exercitării meseriilor şi
profesiilor cu grad ridicat de risc (electricieni, macaragii, lucru la înălţime,
persoane care lucrează în condiţii de izolare, persoane cu funcţii de decizie,
funcţionari publici, cadre didactice, etc.)
Evaluarea psihologică a contextului muncii
Evaluarea psihologică a grupurilor
Psihodiagnoza organizaţională, specifică domeniului sănătăţii şi securităţii în
muncă
Intervenţia psihologică indirectă pentru individ
Emiterea şi eliberarea avizelor, rapoartelor şi acordarea feedback-ului
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Servicii de psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale:

Evaluare persoane fizice pentru:


obţinere permis de port-armă



menţinere permis port-armă



eliberare aviz/raport psihologic

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;

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;
Psihodiagnoză şi intervenţie organizaţională, privind: satisfacţia şi motivaţia în
muncă; comportamentul civic şi cel contraproductiv; încrederea şi loialitatea;
leadership-ul şi coeziunea structurilor; cultura, climatul şi justiţia în sistemul
organizaţional specific;
Dezvoltarea unor atitudini şi comportamente civice orientate spre respectarea
legalităţii, prevenirea şi combaterea criminalităţii, recuperarea şi reintegrarea
socială;
Managementul stresului în organizaţiile din domeniul securităţii naţionale;
Asigurarea suportului psihologic al misiunilor şi activităţilor specifice;
Cercetare şi dezvoltare metodologică.

Preţul: conform Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept
de liberă practică – Onorariul aferent desfăşurării activităţii
psihologice este negociat, în mod direct, de către psiholog, ca titular al
formei de exercitare a profesiei, cu beneficiarul serviciilor psihologice.
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