NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Hotărârea Guvernului nr. ____ / 2018
privind modificarea Normele 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, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 788/2005
Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ
Hotărâre privind completarea 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,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Reglementările actuale cu privire la nivelul de formare profesională a psihologilor,
precum și la competența acestora la momentul începerii practicii profesionale autonome
sunt de nivel foarte scăzut comparativ cu restul Europei.
Reglementările actuale prevăd faptul că diploma de licență în psihologie este suficientă
pentru accederea în profesie (Art. 2 din legea 213/2004), deşi, ca o consecinţă a
procesului Bologna (demarat după aprobarea legii 213/2004), la nivel european
absolvirea unul masterat de specialitate este condiţia obligatorie pentru practicarea
autonomă a acestei profesii.
Îgnorând aceste standarde europene, Colegiul Psihologilor din Romania (CPR) a
adoptat până în prezent o strategie de formare complementară, prin care absolvirea unui
program de formare complementară derulat prin ONG-uri recunoscute de către CPR
este pusă la egalitate cu absolvirea unui program de masterat recunoscut de ARACIS,
pentru a permite obținerea statutului de psiholog cu regim de exercitare autonom.
De la înființarea Colegiul Psihologilor din Romania (CPR) au fost adoptate unele
hotărâri care să reglementeze formarea profesională complementară a psihologilor, după
absolvirea studiilor de licență, precum hotărârea publicată în MO Partea I nr.348bis din
26.05.2010, prin intermediul căreia psihologii cu drept de liberă practică autonomă pot
fi absolvenți de master sau ai unui program de formare complementară derulat prin
ONG-uri recunoscute de către CPR. Această hotărâre a fost la rândul său amendată
printr-o serie de hotărâri interne ale CPR, publicate ulterior în Monitorul Oficial,
precum aprobarea Standardelor de calitate în serviciile psihologice – Partea generală,
Cartea I, publicată în MO din 10.07.2015 sau aprobarea Standardelor privind
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organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică
publicate în MO partea I, nr. 87 din 02.02.2016 (prin care se impun o serie de criterii
restrictive și abuzive formării psihologilor prin programe universitare, de exemplu,
solicitarea ca toate cadrele didactice de la programele masterale să obțină în prealabil
certificatul de formator eliberat de CPR, precum și o serie de criterii care conduc la o
scădere a calității actului educativ - de exemplu, solicitare de 1 metru pătrat per cursant;
dar absența solicitării existenței accesului la baze de date sau la o biblioteca ori la un
laborator de psihodiagnostic etc.).
Coroborate, toate aceste măsuri au condus la posibilitatea ca în România, formarea
profesională obligatorie pentru un psiholog autonom să poată fi restrânsă la cei trei ani
de pregătire universitară de licență (urmată de supervizare și formare complementară în
sistemul CPR), acesta fiind cel mai scăzut nivel de formare profesională din Europa, cu
consecințe negative nu doar asupra calității formării profesionale a psihologilor, ci și
asupra mobilității forței de muncă în spațiul Uniunii Europene.
Trebuie precizat că cele mai multe țări europene au ca cerință minimă pentru intrarea în
profesie în regim autonom standardul Bologna (3 ani studii de licență în psihologie + 2
ani studii masterale).
Chiar și acești 5 ani obligatorii de studiu academic sunt minimali pentru multe state
europene, existând numeroase exemple în care formarea academică formală a
psihologilor trebuie să treacă de 6 ani – aceasta fiind media la nivelul UE pentru
practicarea profesiei de psiholog, așa cum arată documente ale Uniunii Europene (de ex.
analiza intitulată ”Mutual evaluation of regulated professions. Overview of the
regulatory framework in the health services sector – psychologists and related
professions. Discussion paper based on information transmitted by Member States for
the meeting of 6 March 2015”, Anexa 1). În acest context, România se află de departe la
nivelul minim privind studiul necesar și, subsecvent, competența demonstrată de
psihologi, cu riscuri majore pentru indivizii, grupurile, comunitățile și societatea
deservite de această breaslă profesională.
Consacrarea unor modele de certificare a psihologilor care eludează pregătirea
academică în favoarea unei pregătiri ”alternative” este o evoluție în contradicție cu
mișcarea fermă existentă la nivelul Europei, pentru standarde serioase în practicarea
psihologiei, care obligă practicanții la parcurgerea unor programe masterale.
Stabilirea nivelului de masterat pentru nivelul de autonomie profesională în psihologie
(similar rezidențiatului în medicină) este făcută și la nivel european. Federația
Asociațiilor de Psihologie din Europa (European Federation of Psychologists’
Associations, EFPA), a dezvoltat încă din 2010 EuroPsy, standardul european de
educație și formare profesională în psihologie. Psihologii care îndeplinesc standardul
EuroPsy sunt incluși în Registrul Psihologilor Europeni. Pentru a îndeplini acest
standard, condițiile minimale susțin: 5 ani de educație universitară (3 ani de licență + 2
ani de master) și un an de practică sub supervizare. Aceste standarde au fost stabilite
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pentru a elimina treptat diferențele dintre țări, cu privire la standardele de formare
profesională. Cea mai mare parte dintre țările Europei au integrat deja aceste standarde
în solicitările naționale de accedere în profesie (21 de țări), printre acestea aflându-se
principalele state de referință: Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania. Alte
șase țări au stabilit deja calendarul de aderare la aceste standarde, ducând astfel la 27
numărul statelor europene care afirmă necesitatea de a absolvi un masterat pentru a
practica în mod autonom psihologia. Evoluția din România riscă să arunce profesia în
derizoriu și să scadă drastic nivelul de profesionalism al celor care o practică și nivelul
serviciilor oferite de profesie societății românești.
Ministerul Educației Naționale este responsabil cu păstrarea nivelului academic înalt în
educația profesionala a psihologilor și își asumă, în acest context, rolul de a ghida
aceasta educație în acord cu standardele existente în marea majoritate a țărilor europene,
nu către standarde mai scăzute.
Un număr mare de universități, precum și asociații profesionale relevante din România
se arată îngrijorate de acestă evoluție și de repercusiunile pe care le va avea, subliniind
necesitatea unei formari de calitate in profesie si in dezvoltarea ulterioara.
Subliniem faptul că la nivelul unui mare număr de universități publice și private (de ex.
Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea
A. I. Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara) sunt organizate masterate
acreditate ARACIS în domeniul Psihologie. Orașe acoperite de programe masterale în
Psihologie sunt, printre altele: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași,
Oradea, Pitești, Sibiu, Timișoara.
Aceste masterate sunt orientate către cerințele pieței muncii sunt accesibile din punct de
vedere geografic și financiar. Din punct de vedere financiar, sunt în genere semnificativ
mai ieftine decât formările ”complementare” preferate de CPR și oferă de asemenea un
număr semnificativ de locuri bugetate pentru studenții masteranzi.
***
Legea 213 din 2004, cât și normele ei de aplicare stabilite prin HG 788 din 2005, au
stabilit un număr de comisii de specialitate ale CPR, care sunt responsabile pentru un
număr de 4 domenii largi. Aceste domenii sunt: (a) psihologie clinică și psihoterapie,
(b) psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, (c) psihologie educațională,
consiliere școlară și vocațională, (d) psihologie pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională.
CPR a consacrat ca practică divizarea acestor domenii pe specialități foarte înguste. În
acest fel, accesul psihologilor pe piața muncii este îngrădit de necesitatea de a suporta
taxe pentru a fi certificați în specialități foarte similare între ele, din cadrul aceluiași
mare domeniu de activitate. Această practică este complet atipică la nivel european,
unde se certifică ori o singură competență (de psiholog), ori un număr extrem de
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restrâns de competențe (de ex. psihologie clinică și psihoterapie, psihologia muncii sau
psihologie educațională).
România certifică în acest fel în 10 sau chiar 11 specializări (cea mai recentă fiind
introdusă fără consultarea MENCS, dar și fără modificarea HG 788 – prin
reconfigurarea a două specializări aparținând comisiei de apărare, ordine publică și
siguranță națională în trei specializări – psihologie militară – securitate națională;
psihologie aplicată în investigarea criminalității, psihologie aplicată în domeniul
securității publice și private) ajungându-se astăzi ca România să conțină cel mai mare
număr de specializări din UE. La nivelul UE, numărul mediu de specializări certificate
este de 3 (vezi Anexa 2 al ”Mutual evaluation of regulated professions ...”), iar singurul
alt stat cu un număr comparabil de specializări cu România este Malta (10 specializări).
Mai mult, dacă ar fi să ne referim la fragmentarea specializărilor amintite mai sus,
merită precizat că nicăieri în Europa nu există asemenea specializări, ceea ce constituie
o deviere de la regulile de bună practică internațională.
Consecința acestui fapt este că psihologii români sunt obligați, pentru a avea acces la
piață, să se certifice astfel într-un număr mare de sub-specializări, in cadrul același
domeniu. Pentru fiecare din acestea este apoi obligat să realizeze credite continue, care
nu sunt transferabile de la o specializare la alta, decât în anumite condiții speciale.
Pentru fiecare trecere la o treaptă superioară de competență, în cadrul fiecărei
specializări, este necesar un dosar separat, un interviu separat și o taxa separată. Nivelul
de birocrație, de taxare și complicarea procesului sunt extreme.
Această practică este realizată în scop de taxare excesivă, condiționează accesul
profesioniștilor la piață, şi complică excesiv activitatea și transparența acțiunilor CPR.
Excesul de reglementare și de hiper-specializare impus de CPR nu se oprește aici. În
anumite specialități considerate largi, cum este cazul psihologiei clinice, au fost
introduse denumiri noi, precum cea de expert psiholog. Aceștia obțin competențe
exclusive pentru care, desigur, este nevoie de o formare obligatorie continuă prin
intermediul ONG-urilor. Problematica experților psihologi nu este una marginală. Pe
aceeași logică, sunt impuse restricții suplimentare astfel că s-au inventat noi
exclusivități precum competențe în evaluarea copiilor cu autism, competențe în
abordarea fenomenul alienării parentale, ca și cum cele deja 11 specializări existente în
România nu ar fi fost suficiente pentru a permite uneia dintre ele să se ocupe de
asemenea probleme.
Prin intermediul acestui exces de reglementare, unic la nivel European, scade dramatic
posibilitatea mobilității psihologilor în interiorul profesiei și crește povara taxelor
asupra psihologilor care sunt obligați să facă o serie de formări complementare pentru a
rezista pe piața muncii, în contextul restricționării tot mai mari a portofoliului de
activități pe care le pot întreprinde. Obligativitatea examinărilor psihologice este
prevăzută în foarte puține situații, de aceea psihologii evaluează sau intervin la
solicitarea medicilor, instanțelor sau poliției, de exemplu. E necesar din partea CPR sa
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realizeze un lobby puternic pentru a câștiga un loc binemeritat al evaluărilor și
intervențiilor psihologice pe piață. Iar acest aspect trebuie susținut cu argumentul unei
bune pregătiri academice a psihologilor și a formării lor aplicative, care să se ridice la
standardele europene, pentru a beneficia de un prestigiu profesional înalt.
2. Schimbări preconizate
Modificările preconizate se referă la stabilirea masteratului în domeniu ca nivel minim
de educație, obligatorie pentru practicarea independentă (autonomă) a psihologiei.
Dispozițiile Colegiului care vizează formarea inițială sau formarea complementară în
profesia de psiholog vor putea fi adoptate doar după obținerea avizului obligatoriu al
Ministerului Educației Naționale. Excepție de la această situație o reprezintă cazul
specialității psihoterapie, situație în care formarea se poate realiza prin pregătire
academică (masterate) și / sau pregătire prin asociații de formare recunoscute, în acord
cu experiența celorlalte țări europene.
De asemenea, modificările preconizate simplifică activitatea CPR și optimizează
accesul pe piața muncii al psihologilor, instituind obligația CPR de a evalua și aviza
psihologi pe un număr semnificativ mai redus de specializări (6 față de cele 10 existente
în prezent, prin reunirea unor specializări înguste.
În sfârșit, deoarece la ora actuală Colegiul Psihologilor din România a certificat deja
peste 21.000 de psihologi cu drept de liberă practică, fără a impune vreun filtru bazat pe
competențe profesionale la accesul în profesie, o modificare semnificativă o reprezintă
introducerea unui examen național scris, atât la accesul în profesie, cât și la ieșirea din
perioada de activitate desfășurată sub supervizare. La acest examen, se dorește o
implicare activă a MEN, cât și a reprezentanților unor ministere de resort relevante (de
exemplu Ministerul Transporturilor pentru examenul în specialitatea psihologia
transporturilor), ca măsuri de creștere a obiectivității și a relevanței acestui examen, în
acord cu nevoile societății privind creșterea calității serviciilor psihologice. Acest
examen nu va limita dreptul psihologilor de a-și exercita profesia, deoarece nu există un
număr limitat de locuri de persoane admise, ci urmărește să filtreze candidații pregătiți
să desfășoare o activitate psihologică practică de cei care prezintă importante lacune
profesionale, indiferent de numele universității absolvite.
În fine, se stabilește un volum al Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor care să
fie suficient de mare pentru a asigura cu adevărat reprezentarea și obligativitatea de a
adopta orice hotărâre care privește modificarea structurii specialităților profesionale și a
competențelor aferente specialităților și treptelor de specializare, precum și a structurii
comisiilor Comitetului director al Colegiului psihologilor, prin vot în cadrul Convenției
naționale a Colegiului Psihologilor cu o reprezentativitate largă.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
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Impactul socio-economic al prezentului act normativ
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Acte normative suplimentare
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
2. Compatibilitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în materie
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
4. Evaluarea conformităţii:
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg
angajamente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
La data intrării în vigoare a prezentului act normativ se va iniția modificarea actelor
administrative subsecvente elaborate de către Comitetul director al Colegiului
Psihologilor din România, în sensul armonizării tuturor acestora cu prevederile acestui
act normativ.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ
Potrivit dispozițiilor art. 33 lit. f) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei
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de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea si funcționarea
Colegiului Psihologilor din România, actul normativ este iniţiat de către Ministerul
Educației Naționale.
Au fost consultate instituțiile de învățământ superior din domeniu, în vederea
transmiterii unui punct de vedere.
A fost consultat Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, iar punctul
de vedere al acestuia este de a-și însuși acest proiect de modificare a HG 788 din 2005.
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Prezentul act normativ a fost elaborat pe baza consultării cu reprezentanții domeniului
universitar din România, cadre universitare din toate centrele universitare ale României,
persoane reprezentative din conducerea Federației Europene a Asociațiilor de
Psihologie, dar si cu alți practicieni din sistemul de psihologie românesc.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi
a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului
normativ
Actul normativ a fost elaborat prin consultarea reprezentanților decizionali din
principalele universități din țară din punct de vedere al pregătirii academice a
psihologilor, incluzând aici centre universitare de tradiție din București, Cluj-Napoca,
Iași sau Timișoara, dar fără a ne rezuma la acestea.
De asemenea a fost purtată o corespondență cu președintele Federației Europene a
Asociațiilor de Psihologie, singura organizație de tip federativ de la nivel european,
precum și cu Asociația Psihologilor din România, cea mai veche asociație profesională
de profil.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia
în care actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor
de acte normative
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
6. Alte informaţii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea actului normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ
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La elaborarea prezentului act normativ vor fi respectate prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică. Proiectul actului normativ va
fi afișat pe site-ul oficial al Ministerului Educației.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
3. Alte informaţii
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
a)instituţii ce urmează a fi înfiinţate, reorganizate sau desfiinţate;
Nu este cazul
b) posibilităţi de a obţine rezultatul dorit folosind instituţiile existente (dacă acest lucru
nu este posibil, se vor specifica motivele);
Aplicarea prevederilor actului normativ se va face de către ministere, celelalte organe
ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale existente.
c) sursa de finanţare a instituţiilor ce urmează a fi înfiinţate, precum şi dacă acestea pot
fi finanţate pe baza unor servicii cu taxă;
Nu este cazul.
d) funcţii ale instituţiilor existente ce vor fi modificate sau extinse;
Nu este cazul.
e) funcţii ale autorităţilor administraţiei publice locale ce vor fi modificate sau extinse;
Nu este cazul.
f) precizarea dacă funcţiile ce vor fi modificate sau extinse urmează a fi îndeplinite de
către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, ori de către structuri ale
acestora;
Nu este cazul.
g) precizarea dacă punerea în aplicare a actului normativ poate avea loc după adoptare
sau dacă mai este nevoie de o perioadă suplimentară şi de o perioadă de tranziţie pentru
punerea în aplicare.
Punerea în aplicare a prevederilor actului normativ se va face imediat, fără a necesita
perioadă de tranziţie.
2. Alte informaţii
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului
privind completarea art.17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea,
8

organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.788/2005.

Ministrul Educației Naționale
///
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