Nr. R 634/30.03.2021
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
CĂTRE,
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
În atenția domnului Președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență, domnul PrimMinistru FLORIN VASILE CÎȚU

Având în vedere:
Dispozițiile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 20 din 25.03.2021 privind
stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei
țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra
persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19;
Dispozițiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
Dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
Dispozițiile Regulamentului de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România
aprobat prin Hotărârea Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2018,
Prin prezenta, vă supunem atenție următoarele aspecte:
Conform Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 20 din 25.03.2021, art. 1, lit.
c) și d), au fost instituite noi limitări cu privire la intervalul de timp în care este permisă desfășurarea
activităților operatorilor economici care desfășoară activități de prestări de servicii în spații închise şi/sau
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deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare
de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 1800 pentru zilele de vineri,
sâmbătă și duminică, respectiv în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare
de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 1800 pe întreaga durată a săptămânii.
Sub incidența acestor dispoziții se regăsesc atât psihologii cu drept de liberă practică ce își
desfășoară activitatea profesională, în calitate de titulari sau angajați în cadrul formelor de exercitare a
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cabinete individuale de psihologie, cabinete de psihologie
asociate, societăți civile profesionale de psihologie, cât și psihologii cu drept de liberă practică ce îți
desfășoară activitatea profesională în regim salarial, în sistem public și/sau privat, în cadrul altor entități,
decât formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizate potrivit
dispozițiilor interne ale entității respective.
Contextul social și economic actual, determinat de pandemia de Covid-19 și în mod particular
de creșterea incidenței cazurilor de îmbolnăvire, generează la nivel național o creștere constantă a
cazurilor în care se impune asistența psihologică de urgență, atât a persoanelor afectate în mod direct
de virusul SARS-CoV-2, cât și a aparținătorilor acestora.
Astfel, noile limitări instituite prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 20
din 25.03.2021, cu privire la intervalul de timp în care este permisă desfășurarea activităților operatorilor
economici care desfășoară activități de prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau
private, sunt de natură să restrângă accesul beneficiarilor la serviciile psihologice, pentru care se impune o
abordare urgentă și promptă.
Ținând cont de toate aceste aspecte, vă solicităm respectuos revenirea asupra Hotărârii
Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 20 din 25.03.2021, în ceea ce privește limitarea
intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității profesionale de prestare a serviciilor
psihologice pentru psihologii cu drept de liberă practică ce își desfășoară activitatea profesională, în
calitate de titulari sau angajați în cadrul formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, cabinete individuale de psihologie, cabinete de psihologie asociate, societăți civile
profesionale de psihologie, cât și pentru psihologii cu drept de liberă practică ce îți desfășoară
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activitatea profesională în regim salarial, în sistem public și/sau privat, în cadrul altor entități, decât
formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și aplicarea aceluiași regim
precum cel instituit pentru cabinetele medicale.

Colegiul Psihologilor din România
Președinte prof. univ. dr. Ion Dafinoiu

Ion Dafinoiu
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