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Nr. R 2399/03.10.2022 

 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 

 
  CĂTRE,  

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII – Serviciul Medical 

 

  În atenția domnului Radu Negoianu, Consilier Principal 

  
 

Având în vedere propunerea de modificare a Ordinului comun al ministrului transporturilor și 

infrastructurii și ministrului sănătății nr. 1151/17-52/03.09.2021 pentru aprobarea cadrului general privind 

examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 848 din 6 septembrie 2021, vă comunicăm următoarele: 

 

Colegiul Psihologilor din România prin Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor 

vă adresează rugămintea de a fi informat și consultat cu privire la propunerile de modificare a actelor 

normative ce vizează exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologia 

transporturilor, având în vedere faptul că informația cu privire la propunerea de modificare a Ordinului 

comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și ministrului sănătății nr. 1151/17-52/03.09.2021 

pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în 

siguranța transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 848 din 6 septembrie 2021, a fost 

adusă la cunoștința membrilor Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor a Colegiului 

Psihologilor din România informal, pe cale neoficială, această propunere nefiind regăsită pe site-ul 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii la secțiunea Consultare publică. 

 

Colegiul Psihologilor din România prin Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor 

susține actuala periodicitate a examinărilor psihologice a personalului cu atribuții în siguranța 

transporturilor, conform Ordinului comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și ministrului 

sănătății nr. 1151/17-52/03.09.2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și 

psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României 

nr. 848 din 6 septembrie 2021, în vigoare la data prezentei, ținând cont de următoarele argumente: 

 

(i) Numărul accidentelor rutiere în România, cauzate de factorul uman, este printre cele mai 

mari din Europa; 

(ii) Starea infrastructurii rutiere în România solicită conducătorului auto abilități deosebite; 

(ii) Pe lângă evaluarea aptitudinală a conducătorului auto ar fi oportună adăugarea unor 

programe de consiliere pentru modificarea atitudinală și servicii suport (ex.: inițierea unor 

programe de scădere a agresivității în trafic, programe de asistență psihologică acordată 

victimelor accidentelor rutiere). Ne dorim o colaborare cu Ministerul Transporturilor pentru 

a dezvolta împreună aceste propuneri de servicii.  

 

Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor a Colegiului Psihologilor din România 

își exprimă disponibilitatea și vă adresează rugămintea de a stabili și de a organiza o întâlnire în vederea 

prezentării și dezbaterii unor propuneri concrete și constructive privind modificarea Ordinului comun al 
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ministrului transporturilor și infrastructurii și ministrului sănătății nr. 1151/17-52/03.09.2021 pentru 

aprobarea cadrului general privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în 

siguranța transporturilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 848 din 6 septembrie 2021 și 

creșterea siguranței circulației pe drumurile publice. 

 

 

Cu considerație, 

Președintele 

Colegiului Psihologilor din România 

Dr. CONSTANTIN EDMOND CRACSNER 

 
 


		2022-10-03T11:39:10+0300
	Constantin-Edmond Cracsner




