
 Situația serviciilor psihologice
 din România în 2017 
 Studiu privind capacitatea 

de deservire cu servicii psihologice
a populației din România



Această cercetare a fost realizată pentru a evalua capacitatea pieței de servicii psihologice 
din România de a face față solicitărilor în creștere de astfel de servicii. Conform comunicat-
ului oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, depresia a devenit în anul 2017 principala 
cauza de dizabilitate la nivel mondial.
 
 Chestionarul a fost aplicat telefonic unui număr de 272 de respondenți în perioada 
12 ianuarie – 23 februarie 2017.

 Principalele 5 concluzii ale cercetării
 
 • Numărul mediu de ședințe pe zi/specialist: 3,9
 • Prețul unei ședințe de consiliere psihologică/psihoterapie: sub 100lei (52,9% din respondenți) 
 • Principala sursă de clienți/pacienți este reprezentată de recomandările “din gură în gura” 77,57% 
 • 87,5% nu folosesc mijloace moderne de a-și desfășura activitatea (soluții de tip videoconferință) 
 • 30,9% se gândesc să folosească în viitor de soluții de videoconferință iar 31,6% sunt încă indeciși 



 Date demografice



 Forma legală de desfășurare a activității 

cabinet individual

societate civila profesională
de psihologie

altele

65,4%

28,3%

6,3%



 Rezultate



 Tipuri de servicii oferite 

psihoterapie consiliere
psihologică 

psihologie 
clinică

altele
52,57% 56,25% 44,49% 29,78%

*Întrebare cu răspunsuri multiple



 Număr de ședințe/zi/specialist

media 3,9   ședințe



 Prețul unei ședințe

0 lei (prima ședință gratuită)

sub 100 lei

între 100-150 lei

200 lei

peste 200 lei

23,5%

52,9%

21,0%

1,5%

1,1%



Surse din care ajung clienții 
să acceseze servicii psihologice 

46,32% 23,16% 39,71% 77,57%

din colaborările 
cu medici/clinici

prin reclamă/
promovare 
tradițională

prin reclamă/
promovare online

„din gură în gură”

16,91%

altele

*Întrebare cu răspunsuri multiple



Utilizarea mijloacelor moderne 

  folosesc videoconferință 
 

  ce soluție de videoconferință folosesc  

DA

SKYPE 74,49%

12,5%



Posibilitatea de a utiliza în viitor soluții de 
videoconferință 

cu siguranță/ 
posibil ca DA

Nu stiu incă
cu siguranță/ 
posibil ca NU

30,9% 31,6% 25,0%

*12,5% nu au raspuns



Această cercetare este consecința nevoii de a înțelege dacă sistemul de sănătate mintală 
din România este pregătit să facă față nevoilor în creștere semnalate de Organizația 
Mondială a Sănătății. Aceasta a anunțat depresia ca fiind începând cu 2017 principală cauză 
de dizabilitate la nivel mondial. Mentionam ca am luat în discuție doar serviciile psihologice, 
nu și cele de psihiatrie. Din pacate, rezultatele studiului sugerează faptul că încă există o 
adresabilitate scăzută către aceste servicii al căror cost este unul cu mult sub media 
europeană. In acest context, folosirea serviciilor de tip videoconferință poate fi un avantaj 
pentru creșterea zonei de livrare a acestor servicii precum și pentru scăderea stigmatizării 
folosirii lor.

  Concluziile autorului 

Mihai Bran
Medic psihiatru

Co-fondator ATLAS



 Rezultatele studiului corelate cu creșterea prevalenței tulburărilor psihice pot 
avea un impact semnificativ asupra mediului organizațional prin modificarea 
indicilor de absenteism și prezenteism. Adresarea acestor probleme la timp, 
prin pachete de wellbeing sau prevenție poate contribui la creșterea 
productivității și crearea unui mediu de lucru performant. 

 Impactul asupra mediului organizațional 

MAKING HELP EASIER



Dorim să le mulțumim tuturor celor care au răspuns la chestionarul folosit pentru 
realizarea acestui studiu. Acest studiu a fost realizat cu sprijinul echipei Atlas precum și cu 
sprijinul colaboratorilor: Lector Univ. Dr. Victor Briciu și As. Univ. Dr. Arabela Briciu de la 
Universitatea Transilvania, Brașov.

Despre ATLAS
 

ATLAS (atlashelp.ro) este cea mai mare platformă online de servicii psihologice, de 
parenting și dezvoltare personală din România. Misiunea Atlas este de a asigura acces facil 
și comoditate la accesarea unor servicii superioare.

Aflați mai multe despre Atlas pe: www.atlashelp.ro 
  
 

  Date de contact și mulțumiri

Mihai Bran
Medic psihiatru

mihai@atlashelp.ro


