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Întrebare 

 

C"tre: Ministerul Educa#iei Na#ionale, 

           Doamnei Ministru Monica Cristina ANISIE 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul interpel"rii: Importan#a psihologilor în înv"#"mântul primar !i preuniversitar 

 

Stimat" Doamn" Ministru,   

 

Tot mai multe cazuri de abuz, în toate formele, sunt tr"ite de elevi. Num"rul elevilor ce au 

nevoie de suport de specialitate, consiliere psihologic", e în cre!tere. Sistemul !colar românesc 

asigur" un num"r limitat de psihologi pentru adev"ratele provoc"ri cu care se confrunt" elevii în 

mileniul III. Un singur psiholog !colar se ocup", în prezent, de pân" la 800 de elevi. Asta 

înseamn" c" un elev ar putea beneficia de aproximativ câteva minute de consiliere în decursul 

unui an !colar.  

Pentru c" sistemul educa#ional nu face fa#" provoc"rilor procesului de consiliere în rândul 

elevilor, ace!tia îi direc#ioneaz" pe elevi c"tre centrele de consiliere psihologic" privat". Totodat", 

Colegiul Psihologilor din România a emis Hot"rârea Nr. 1/2006 !i Hot"rârea nr 4/2013 prin care 

se reglementeaz" !i statutul structurilor de psihologie. Noile propuneri legislative la care a 

intervenit Colegiul Psihologilor din România se afl" în dezbatere parlamentar". Cu toate acestea, 

elevii sunt bloca#i în birocra#ia infrastructurii institu#ionale.  

Stimat" doamn" Ministru, în calitate de profesor, om !i cunoscând în mare parte 

neajunsurile cu care se confrunt" elevii în ziua de azi, v" rog s"-mi r"spunde#i la urm"toarele 

întreb"ri, dup" cum urmeaz":  

1. Ce facem cu copiii proveni#i din familii disfunc#ionale ce nu-!i permit servicii private 

de consiliere psihologic"?  

2. Care este situa#ia psihologilor !colari la nivelul fiec"rui jude#? V" rog s"-mi prezenta#i 

o analiz" pe fiecare jude#.  
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3. Ce programe desf"!oar" Ministerul Educa#iei Na#ionale în vederea asigur"rii de sprijin 

pentru copiii cu tulbur"ri de comportament?  

4. Care este situa#ia structurilor de psihologie cerute de Colegiul Psihologilor din 

România? V" rog s"-mi prezenta#i o analiz" pe fiecare jude#.  

 

Stimat" Doamn" Ministru, v" rog s"-mi r"spunde#i în scris pe adresa oficial": 

vlad.alexandrescu@senat.ro  

 

Cu considera#ie,                                                                                                    25.05.2020 

Senator Vlad Alexandrescu 

 


