
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA 
FILIALA TIMIS, 23.09.2014 
 
 

Către Colegiul Psihologilor din România 

În atenția D-lui Președinte, Prof. Univ. Dr. Mihai Aniței 

D-lui Director Juridic, Iulian Laurențiu Ștefan 

D-nei Director Executiv, Daniela Hiera 

Membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din România 

 

 

PUNCT DE VEDERE  

ASUPRA PUBLICĂRII ÎN MONITORUL OFICIAL  

A STANDARDELOR DE CALITATE ÎN SERVICIILE PSIHOLOGICE 

   

 Filiala Timiș a Colegiului Psihologilor din România, prin Președinte, D-na Doina Caxi și 

reprezentanții comisiilor de specialitate, a elaborat prezentul punct de vedere ce vizează Hot. 

2/2014 - Standarde de calitate în serviciile psihologice, publicată în Monitorul Oficial (Partea I, 

nr. 679 din 17 septembrie 2014) și, implicit, formarea profesională a psihologilor cu drept de 

liberă practică. 

Prezentul punct de vedere semnalează un grav abuz profesional din partea 

conducerii Colegiului Psihologilor din România. 

Preambul: În ședința de Consiliu a Colegiului Psihologilor din România din 21 martie 

2014, Filiala Timiș a fost reprezentată de Președinte, D-na Doina Caxi, D-na Ramona Iocșa 

Pora (secretar al Comisiei de Deontologie și Disciplină), D-na Delia Vîrgă (membru în Comisia 

de Psihologia Muncii, Transporturilor și Serviciilor), D-na Laura Pătruț (membru în Comisia de 

Psihologia Muncii, Transporturilor și Serviciilor) și D-nul Teodor Voicu (membru în Comisia de 

Psihologie pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională). 

Ca urmare a discuțiilor legate de netransmiterea documentelor ce se doreau a fi votate 

în ședința de Consiliu a Colegiului Psihologilor din România din 21 martie 2014, respectiv 

competențele pentru fiecare specialitate din cadrul comisiilor aplicative și formarea profesională 

a psihologilor cu drept de liberă practică, concluziile desprinse au fost următoarele: 

1. Fiecare comisie aplicativă din cadrul Colegiului Psihologilor din România va finaliza, 

în cel mai scurt timp, competențele sintetice pentru fiecare specialitate din cadrul comisiei, pe 

trepte de specializare. Aceste competențe sintetice trebuie să fie însoțite de competențele în 
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formă extinsă, pentru o înțelegere mai acurată a acestora de către psihologii cu drept de liberă 

practică. Competențele în varianta sintetică și extinsă vor fi înaintate conducerii CPR. 

În cazul Comisiei de Psihologia Muncii, Transporturilor și Serviciilor, competențele 

sintetice și extinse au fost elaborate, votate în unanimitate în cadrul comisiei și depuse cu 

proces verbal în data de 18 octombrie 2013. 

În 21 martie 2014, la finalizarea sedinței de Consiliu, Comisia de Psihologia Muncii, 

Transporturilor și Serviciilor, a participat la discuțiile finale asupra competenețelor profesionale, 

împreună cu D-nul Președinte al CPR, Mihai Aniței și D-nul Director Juridic al CPR, Iulian 

Laurențiu Ștefan. S-a agreat forma finală a competențelor sintetice și extinse (atașate 

prezentului punct de vedere), cu mențiunea că notele de subsol din documentul competențe 

sintetice, urmau să fie definitivate după ce se elabora documentul final privind formarea 

psihologilor cu drept de liberă practică. 

2. În ceea ce privește formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, 

documentul propus de conducerea CPR nu a fost aprobat in ședința de Consiliu a Colegiului 

Psihologilor din România din 21 martie 2014. Din acest punct de vedere, membrii Consiliului au 

votat propunerea conform căreia, fiecare comisie din cadrul CPR elaborează un punct de 

vedere asupra formării, reprezentanți din fiecare comisie se vor întâlni pentru a ajunge la un 

document unitar în privința formării, pentru a nu mai exista, ca și în prezent, modalități diferite 

de evaluare a psihologilor cu drept de liberă practică de la o comisie aplicativă la alta. De 

asemenea, s-a agreat propunerea de a fi consultate Universitățile din țară și de a se ajunge la 

un document final privind formarea profesională, document agreat și asumat atât de către 

Universitățile din țară, cât și de către Colegiul Psihologilor din România. 

Acțiuni întreprinse în cadrul Filialei Timiș: 

Ca urmare a deciziilor luate în ședința de Consiliu a Colegiului Psihologilor din România 

din 21 martie 2014, Filiala Timiș a organizat mai multe întâniri la care au participat psihologii cu 

drept de liberă practică ce aparțin de Filiala Timiș. 

Întâlnirile au avut loc astfel: în data de 10 mai 2014, s-a desfășurat întâlnirea pentru 

specialitățile psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor și psihologia aplicată 

în servicii. În data de 17 mai, dimineața, a fost organizată întâlnirea pentru specialitățile 

psihologie clinică, psihoterapie și consiliere psihologică, iar în aceeși zi, după-masă, a avut loc 

întâlnirea pentru specialitățile psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională. 

Discuțiile din cadrul acestor întâlniri au fost consemnate în procesele verbale de ședință, 

procese verbale care au fost semnate de către toți participanții la ședințe. Aceste procese 

verbale pot fi consultate, la cerere, reprezentând documente oficiale ale Filialei Timiș. 

În cadrul acestor întâlniri, pe lângă discutiile centrate pe problemele din filială, 

psihologilor le-a fost prezentată situația legată de formarea profesională, din perspectiva 

documentelor prezentate în ședința de Consiliu a Colegiului Psihologilor din România din 21 

martie 2014 și punctul de vedere exprimat de Consorțiul Universitaria.  
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Psihologii cu drept de liberă practică au fost consultați și invitați să voteze asupra 

variantei privind formarea profesională pe care o consideră oportună pentru dezvoltarea unor 

competențe care să susțină prestarea unor servicii psihologice la un înalt nivel calitativ. 

În toate cele trei întâlniri, psihologii cu drept de liberă practică din Filiala Timiș, cu 

majoritate de voturi, au susținut documentul elaborat de Consorțiul Universitaria, document 

transmis membrilor Consiliului CPR. 

Starea de fapt 

Hot. 2/2014 - Standarde de calitate în serviciile psihologice, publicată în Monitorul Oficial 

(Partea I, nr. 679 din 17 septembrie 2014) conține competențele, în formă sintetică, pentru 

specialitățile aferente fiecărei comisii aplicative din cadrul Colegiului Psihologilor din România și 

criteriile privind accederea la o treptă superioară de specializare, prin cursuri de formare 

continuă și programe masterale/formare complementară/doctorat. 

Documentul privind standardele de calitate în serviciile psihologice nu respectă votul 

exprimat de participanții la ședința de Consiliu a CPR, din 21 martie 2014. Acest document nu 

surprinde competențele elaborate de comisiile de specialitate, iar aici facem referire în special la 

competențele elaborate de Comisia de Psihologia Muncii, Transporturilor și Serviciilor 

(conducerea Filialei Timiș deține informații concrete despre aceste competențe, în Comisia MTS 

având calitatea de membru doi dintre reprezentanții conducerii Filialei Timiș, D-na Delia Vîrgă și 

D-na Laura Pătruț). În susținerea celor mai sus menționate, vă rugăm să consultați cele 6 (șase) 

documente atașate acestui mesaj, ce reprezintă varianta finală a competențelor sintetice și 

extinse, pentru cele trei specialități, elaborate de Comisia MTS și agreate după ședința de 

Consiliu a Colegiului Psihologilor din România din 21 martie 2014 cu D-nul Director Juridic, 

Iulian Laurențiu Ștefan. Ceea ce este publicat în Monitorul Oficial nu reflectă aceste documente, 

vă rugăm să comparați documentele atașate și ceea ce este publicat în Monitorul Oficial. 

Mai mult, în ceea ce privește formarea profesională, nu a existat acea întalnire între 

reprezentanți ai comisiilor aplicative, reprezentanți ai Universităților și conducerea CPR, nu s-a 

redactat un document unitar, asumat de toate părțile mai sus menționate, nu există niciun 

document oficial aprobat de Comitetul Director și/sau Consiliul Colegiului Psihologilor din 

România privind formarea profesională. 

Concluzii 

  Având în vedere toate aspectele prezentate în acest punct de vedere, Filiala Timiș 

consideră publicarea în Monitorul Oficial a Hot. 2/2014 - Standarde de calitate în serviciile 

psihologice, în forma actuală, ca fiind un grav abuz profesional și își exprimă dezacordul 

asupra modalității în care s-a procedat.  

 Elaborarea competențelor profesionale este responsabilitatea exclusivă a comisiilor 

aplicative, iar stabilirea tipurilor de formare care se solicită pentru accederea la o treaptă 

superioară de specializare nu se poate realiza fără consultarea comisiilor de specialitate din 
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cadrul Colegiului Psihologilor din România și fără să fie votate de către Comitetul Director 

/Consiliul CPR, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare internă. 

 Filiala Timiș solicită conducerii Colegiului Psihologilor din România suspendarea 

punerii în aplicare a Hot. 2/2014 - Standarde de calitate în serviciile psihologice, publicată 

în Monitorul Oficial, pentru revizuirea acesteia, în conformitate cu deciziile votate în 

ședința de Consiliu a Colegiului Psihologilor din România din 21 martie 2014. 

 

 

 

Timișoara,                                                                                       Filiala Timiș a CPR 

23.09.2014                                                                                        Președinte Filială, 

                                                                                                      Psih. Princ. Doina Caxi 

   

   


