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Activitatea psihologului în sistemul bancar 

Elena Losîi, dr.în psihologie, Catedra de Psihologie Aplicat� 

 
Fiecare din noi a fost vre-o data în via�� într-o banca de stat sau comercial� �i a v�zut 

cum lucreaz� angaja�ii ei. Am v�zut cîte opera�iuni diverse execut�, astfel încît aceast� munc� 

nicidecum nu poate fi numit� u�oar� sau distractiv�, de aceea persoana care ocup� acest post 

trebuie s� posede anumite tr�s�turi de personalitate pentru a face fa�� cerin�elor. Doar pe lîng� 

faptul ca opereaz� cu cifre, documente, este nevoit� s� comunice cu oamenii, iar rezultatul 

acestei comunic�ri este destul de important pentru prosperarea ulterioar� a b�ncii. Dar nec�tînd 

la acest fapt, doritori de a primi un post de munc� în sistemul bancar sunt foarte mul�i (acest fapt 

îl confirm� chiar �i cifrele concursului de admitere la specialit��ile bancare). 

Lucrul în sistemul bancar ofer�, pe de o parte, un anumit statut social, încredere în sine �i 

siguran�� în viitor, o bun�stare material�, iar, pe de alt� parte, - istove�te, impune de a tr�i �i 

lucra în condi�ii stresogene permanent, fapt ce afecteaz� s�n�tatea, performan�ele în munc� �i 

rela�iile în familie. Dar asigurarea material� stabil� �i destul de înalt� (ultimele sondaje 

sociologice realizate în Moldova scot în eviden�� aceasta)a lucr�torilor bancari nu compenseaz� 

influen�a stresului cronic asupra vie�ii �i muncii lor. 

Ceea ce caracterizeaz� în mare m�sur� munca desf��urat� în sistemul bancar din punct de 

vedere psihologic este nivelul înalt al stresului ocupa�ional. Printre personalul bancar sunt 

deseori depistate cazuri de oboseal�, surmenaj, sc�deri ai capacit��ii de munc� din cauza 

inc�rc�turilor enorme, cerin�elor speciale vis-a-vis de coordonarea unit��ilor, sec�iilor în sistemul 

bancar, schimb�rile dese de instruc�iuni, responsabilit��i înalte, operarea exact� cu cifre �i 

regimul strict, de cele mai dese ori cu ore peste program, cu lucru în zilele de odihn�. To�i ace�ti 

factori creeaz� încordare în lucrul oric�rei b�nci. Evident c� aceste probleme pot fi evitate, 

aplanate, solu�ionate cu ajutorul psihologului. Unii manageri ai unit��ilor bancare au în�eles 

importan�a �i necesitatea implic�rii unui psiholog în banc�. Un argument în favoarea acestui fapt 

ar fi  angajarea psihologilor cu dubl� preg�tire (2 specialit��i): psiholog �i manager al resurselor 

umane. Trebuie de men�ionat c� postul de psiholog bancar, care-�i are origine în psihologia 

muncii, a ap�rut în ultimii ani nu numai datorit� ridic�rii competen�ei profesionale a managerilor, 

dar �i în leg�tur� cu dezvoltarea furtunoas� a b�ncilor existente �i a apari�iei b�ncilor noi, de cele 

mai multe ori cu capital str�in. Deci, psihologul bancar se ocup� nemijlocit cu selec�ia cadrelor. 

În obliga�iile sale intr� în primul rînd studierea noilor doritori de a se angaja la lucru: convorbire 

�i testarea psihologic� în conformitate cu psihoprofesiograma postului la care pretinde 

poten�ialul angajat.  Aceasta este condi�ionat de faptul c� banca este o structur� ce lucreaz� cu 
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bani, de necesitatea asigur�rii securit��ii b�ncii nu numai din exterior, ci �i din interior, din partea 

personalului. În al doilea rînd, banca este o structur� ce lucreaz� cu clien�ii �i este dependent� de 

efectivitatea interac�iunii personalului cu clien�ii. Deaceea psihologul la etapa selec�iei 

profesionale analizeaz� foarte detaliat particularit��ile personalit��ii, tr�s�turile de caracter, 

temperamentul, rezisten�a la monotonie �i stres, prezente în aceast� munc�. Pe lîng� aceasta 

trebuie de cunoscut grupele de baz� a lucr�torilor bancari (N. Samoukina, L. Levkovici): 

• Prima grup� de lucr�tori bancari – lucr�tori califica�i de vîrst� medie �i înaintat�. 

Cei mai productivi din aceast� grup� sunt persoanele de 45-55 ani, cu un stagiu de 

munc� în mediu de 10, 20 ani. De regul�, ei sunt �efii departamentelor, sec�iilor, 

speciali�tii principali. Cu greu primesc schimb�rile în activitatea de munc�, 

instruc�iunile noi. Principala problem� la ei este necesitatea în perfec�ionarea 

profesional�. F�cîndu-�i studiile în perioada sovietic�, le este greu s� se adapteze 

la condi�iile noi a economiei de pia��. Încordarea psihologic� apare �i din 

necesitatea acumul�rii experien�ei profesionale ce intr� în contradic�ie cu tendin�a 

de a-�i p�stra locul. „Luptele de carier�” uneori decurg luni întregi �i se pot 

termina nu numai cu concedierea ci �i cu înr�ut��irea s�n�t��ii. Ace�ti lucr�tori cel 

mai greu suport� situa�ia concedierii lor sau falimentul b�ncii. Ace�ti lucr�tori pe 

parcursul întregii vie�i au lucrat în sistemul bancar (în b�nci, ministere, case de 

economii, etc.) �i necesitatea schimb�rii profesiei îi blocheaz�. 

• A doua grup� de lucr�tori bancari – oameni în vîrsta activ� de munc�, 35-45 ani. 

Majoritatea au venit în mediul bancar din alte domenii �i structuri: economi�ti, 

matematicieni, fizicieni, programi�ti, etc., practic to�i cu studii superioare. Mul�i 

din aceast� grup� au avut în trecut în mediul lor profesional un anumit statut, dar 

s-au decis la schimbare datorit� poten�ialului intelectual înalt, g�tin�ei de a-�i 

schimba profesia care la moment este cu mult mai pu�in pl�tit�. Ace�ti lucr�tori au 

o necesitate profund� de a se autorealiza în noua profesie, deaceea sunt gata de a 

face studii în acest domeniu �i de a se confrunta cu lucr�torii din prima grup� care 

nu doresc s�-�i piard� posturile. 

• A treia grup� de lucr�tori cuprinde tinerii de 20-30 ani, cu diferite func�ii în 

ierarhia b�ncii. La prima vedere s-ar p�rea c� ace�ti tineri se descurc� foarte bine 

în situa�ia schimb�toare a economiei de pia�� �i nu se confrunt� cu probleme. Îns� 

nu este a�a. Cea mai mare problem� este c� la momentul actual în sistemul bancar 

nu exist� norme morale ce ar reglamenta schimbul de experien�� între lucr�torii cu 

experien�� �i cei tineri, nu exist� mecanisme legislative efective a activit��ii 

bancare. 
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Este �tiut faptul c� comportamentul oric�rui om este dirijat de valorile pe care le posed� 

�i de care se conduce. Într-un studiu realizat de noi asupra valorilor lucr�torilor bancari de 

diferite vîrste a scos în eviden�� urm�toarele aspecte: 

Lucr�torii din prima grup� posed� urm�toarele valori: 

Valori terminale Valorile 
Rangul 
mediu 

 
(importante /  

♦ S�n�tate; Via�a familial� fericit�; 
♦ Serviciu, profesiune interesant�; 
♦ Dezvoltare. 

6,10 
6,30 
6,50 

neimportante) 

♦ Cunoa�terea (posibilitatea l�rgirii studiilor, orizontului de 
cuno�tin�e, culturi generale, dezvoltarea intelectual�); 

♦ Aprecierea social�; Fericirea altora; 
♦ Distrac�ie (petrecerea pl�cut� a timpului, lipsa obliga�iilor). 

13,80 
 

12,90 
12,50 

 
Valori 
instrumentale 

Valorile 
Rangul 
mediu 

 
(importante / 

♦ Toleran�� (îng�duin�a fa�� de concep�iile �i p�rerile altora, 
capacitatea de a ierta gre�elile �i p�rerile gre�ite); 

♦ L�rgimea, vastitatea concep�iilor, p�rerilor (capacitatea de a 
în�elege un alt punct de vedere, de a respecta tradi�iile, 
preferin�ele, obiceiurile altor persoane); 

♦ Independen��. 

4,80 
 

7,80 
 
 

8,00 

neimportante) 

♦ Eficien�a în munc� (dragostea fa�� de munc�, productivitatea în 
munc�); 

♦ Intransigen�� fa�� de neajunsurile proprii �i ale celor din jur; 
Ra�ionalism; 

♦ Erudi�ie, cultur�. 

12,50 
 

11,00 
 

10,80 

 
Lucr�torii bancari cuprin�i în a doua grup� posed� urm�toarele valori: 
 

Valori terminale Valorile 
Rangul 
mediu 

 
(importante /  

♦ Via�a familial� fericit�; 
♦ S�n�tate (fizic�, psihic�); 
♦ Încredere în sine (armonie intern�, libertatea de contradic�ii 

interne, antagonisme). 

6,21 
6,75 

 
7,63 

neimportante) 
♦ Distrac�ie (petrecerea pl�cut� a timpului, lipsa obliga�iilor); 
♦ Crea�ia (posibilitatea activit��i de crea�ie); 
♦ Fericirea altora. 

13,00 
12,88 
12,63 

 
Valori 
instrumentale 

Valorile 
Rangul 
mediu 

 
(importante / 

♦ Con�tiinciozitate, punctualitate (disciplin�); 
♦ Voin�� de fier (capacitatea de a insista, de a nu ceda în fa�a 

greut��ilor); 
♦ Onestitate (cinste, sinceritate). 

7,54 
7,63 

 
7,71 

neimportante) ♦ Cerin�e înalte (exigen�e mari fa�� d via�� �i nivel înalt al 
preten�iilor); 

12,63 
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♦ Delicate�e (grij�, aten�ia fa�� de al�ii); 
♦ Toleran�� (îng�duin�a fa�� de concep�iile �i p�rerile altora, 

capacitatea de a ierta gre�elile �i p�rerile gre�ite). 

12,54 
10,92 

 
Iar cei din a treia grup� posed� urm�toarele valori: 

Valori terminale Valorile 
Rangul 
mediu 

 
(importante /  

♦ S�n�tate (fizic�, psihic�); 
♦ Via�� productiv� (folosirea la maxim a puterilor, posibilit��ilor, 

aptitudinilor); 
♦ Cunoa�terea (posibilitatea l�rgirii studiilor, orizontului de 

cuno�tin�e, culturi generale, dezvoltarea intelectual�). 

5,89 
7,17 

 
8,11 

neimportante) 

♦ Fericirea altora (bun�starea �i perfec�ionarea altor oameni sau a 
întregii omeniri); 

♦ Distrac�ie (petrecerea pl�cut� a timpului, lipsa obliga�iilor); 
♦ Crea�ia (posibilitatea activit��i de crea�ie) 

12,72 
 

11,53 
11,22 

 
Valori 
instrumentale 

Valorile 
Rangul 
mediu 

 
(importante / 

♦ Autocontrol (re�inere, autodisciplin�); 
♦ Independen�� (capacitatea de a ac�iona independent, hot�rât); 
♦ Optimism, vitalitate (sim�ul umorului) 

7,17 
7,36 
7,67 

neimportante) 

♦ Delicate�e (grij�, aten�ia fa�� de al�ii); 
♦ Intransigen�� (neîmp�care) fa�� de neajunsurile proprii �i ale 

celor din jur; 
♦ L�rgimea, vastitatea concep�iilor, p�rerilor (capacitatea de a 

în�elege un alt punct de vedere, de a respecta tradi�iile, 
preferin�ele, obiceiurile altor persoane) 

12,67 
12,19 

 
11,33 

 
Observ�m c� nec�tînd la faptul c� s�n�tatea este o valoare important� pentru toate 

categoriile de vîrst�, totu�i exist� deosebiri valori �i ierarhia acestora. Lucr�torii din prima grup� 

sunt mai mult interesa�i de s�n�tate, stabilitate familial� �i dezvoltare, pe cînd pentru cei din a 

treia grup� este important� via�a productiv� �i cunoa�terea. Deoarece vîrsta celor cuprin�i în a 

doua grup� este de 35-45 ani, perioada sensibil� pentru crearea familiei, apari�ia copiilor, este 

absolut firesc ca printre valorile importante s� fie familia �i încrederea în sine prin ob�inerea unui 

anumit statut social. Consideram c� cunoa�terea acestor rezultate este destul de important� 

pentru lucrul psihologului cu aceste categorii de lucr�tori din sistemul bancar. 

Activitatea psihologului bancar este destul de complex�. Ea presupune alc�tuirea fi�elor 

de post, a psihoprofesiogramelor, acordarea ajutorului în dep��irea diverselor st�ri disfunc�ionale 

a lucr�torilor, îmbun�t��irea comunic�rii, rela�iilor în colectivul de munc�, consilierea 

lucr�torilor pe diverse probleme personale �i profesionale, îmbun�t��irea ergonomic� a locurilor 

de munc�, etc. Psihologul particip� la formarea rezervei de cadre a b�ncii. Este vorba, în special, 

de rezerva de manageri la nivel mediu �i superior, care posed� tr�s�turi de lider �i anume ei la 

eliberarea posturilor pot pretinde la promovare. Activînd în cadrul b�ncii mai mult timp, 
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psihologul are posibilitatea s� cunoasc� bine personalul, între�inînd convorbiri cu ei, f�cînd 

test�ri, organizînd treninguri, etc.  

 În afara stresului cronic în mediul bancar exist� �i alte condi�ii ce indic� la necesitatea 

sus�inerii psihologice a lucr�torilor bancari. Cerin�ele înaintate fa�� de personalul bancar sunt 

înalte, în primul rînd este necesar un profesionalism înalt, ce poate fi atins în procesul studiilor la 

facultate �i cel pu�in trei ani de activitate practic�. În leg�tur� cu încordarea �i responsabilitatea 

înalt� în mediul bancar, lungimea vie�ii medie la ei a sc�zut cu 4-7 ani (N. Samoukina). Reiese 

c� lucr�torul bancar cheltuie mai mult timp pentru acumularea cuno�tin�elor �i experien�ei decît 

al�i speciali�ti, îns� lucreaz� �i tr�ie�te mai pu�in. În leg�tur� cu aceasta pre�ul personalului 

bancar este mare �i este ineficient de a-l schimba sau reînnoi. În al doilea rînd, climatul social-

psihologic pozitiv este necesar b�ncii din cauza sistemului închis �i confiden�ial, din cauza 

exactit��ii �i preciziei în operarea cu cifre. Este nedorit� schimbarea frecvent� a cadrelor, fapt ce 

poate condi�iona pierderea informa�iei confiden�iale importante. În al treilea rînd, în banc� 

trebuie men�inut� ierarhia. Deaceia tensiunea ce apare în rela�ia conduc�tor – subaltern trebuie 

mic�orat� cu ajutorul m�surilor speciale., ce presupun reducerea num�rului de conflicte, 

îmbun�t��irea rela�iilor interpersonale �i a comunic�rii. Astfel, banca va cheltui mai pu�ini bani 

pentru lucrul psihologului cu personalul decît pentru a recruta �i înv��a noi lucr�tori. 

  Exist� trei forme de baz� a organiz�rii sus�inerii psihologice a personalului bancar:  

înv��area lucr�torilor bancari, expertiza �i organizarea cooper�rii dintre personalul bancar �i 

psihologul. 

- Înv��area personalului bancar. Aceasta se realizeaz� prin intermediul lec�iilor, 

seminarelor tematice, jocurilor de afaceri, psihotreningurilor. Ele vor fi orientate la 

perfec�ionarea profesionalismului  lucr�torilor bancari din punct de vedere psihologic. De 

exemplu, ascultarea activ�, comunicare eficient�, îmbun�t��irea performan�elor, modalit��i de 

dep��ire a stresului ocupa�ional, etc. 

- Expertiza individual� sau de grup. Conducerea b�ncii poate invita echipa de 

psihologi pentru depistarea problemelor de natur� psihologic� în cadrul b�ncii. (conflictele, 

comunicarea agresiv�, performan�e reduse, num�rul crescut de incidente, etc) 

- Cooperarea – este un contact de lung� durat� între personalul bancar �i psiholog. 

Psihologul, de cele mai dese ori, activeaz� în sec�ia de cadre unde se ocup� cu problemele 

men�ionate anterior. Este important s� �in� cont de acea tipologie a lucr�torilor bancari, deoarece 

ea impune anumite direc�ion�ri în lucrul a psihologului. De exemplu, lucrul psihologului cu 

lucr�torii b�ncii specifica�i în prima grup� este orientat spre formarea la ei a g�tin�ei psihologice 

c�tre primirea noilor cuno�tin�e, formarea libert��ii interioare �i montajului spre autodezvoltare �i 

autoschimbarea constructiv�, critica constructiv� a metodelor vechi de lucru, ce sunt neeficiente 
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la etapa actual�. Sus�inerea psihologic� a lucr�torilor din a doua grup� este orientat� spre 

formarea la ei a g�tin�ei psihologice de recalificare, g�sirea asem�n�rilor �i deosebirilor dintre 

profesia precedent� �i cea actual�, accentul punîndu-se pe utilizarea deprinderilor ce pot 

influen�a pozitiv adaptarea la noua profesiune, spre ridicarea autoaprecierii în profesia nou�, 

tehnicile de asimilare rapid� �i eficient� a noilor cuno�tin�e. Activitatea psihologului cu cei din a 

treia grup� este orientat� spre înv��area metodelor de comunicare orientate spre colaborare �i 

parteneritate, formarea încrederii în sine, înv��area modalit��ilor de adaptare eficient�, formarea 

unui stil de comportament profesional, modalit��ile de dep��ire a stresului, psihologia ierarhiei, 

etc.  

Dar �i psihologul ce lucreaz� în sistemul bancar trebuie s� posede anumite calit��i pentru 

a putea realiza efectiv aceste func�ii. Important este s� poat� comunica cu oamenii, s� stabileasc� 

u�or contactele, s� posede abilitatea de a se adapta la schimbarea situa�iei, dispozi�iei clientului, 

personalului. Trebuie s� fie emo�ional stabil, rezistent la înc�rc�turile fizice �i morale, 

responsabil pentru deciziile primite, spiritul de observa�ie, etc. 

 

Summary 

This article explains main directions of work of the psychologist in bank system: 

professional selection, problem conciliation, personnel training (seminars, trainings, lessons, 

etc.), testing specifying main groups of bank staff. Analyses scientific content is confirmed by a 

study performed in Moldova .  
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