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Mai mult de jumătate din 
localitățile din România 
(53%) nu au niciun medic 
de familie sau au medici 
de familie insuficienți, 
arată cele mai recente 
date centralizate de 
Federația Națională a 
Patronatelor Medicilor de 
Familie.
Potrivit informării, 328 
de comune din România 
nu au nici un medic 
de familie. 559.611 de 
locuitori, adică 2,52% din 
populația României, nu au 

niciun medic de familie în 
comuna în care locuiesc, 
iar din 1.414 comune și 
orașe lipsesc 2.187 medici 
de familie. Doar 1.496 
de localități din România 
(adică 47%) au suficienți 
medici de familie! 271 
de localități au mai mulți 
medici de familie decât 
este necesar pentru 
populația existentă, iar cel 
mai mare excedent este 
în municipiul București, 
urmat de alte centre 
universitare.

Părinţii ai căror co-
pii împlinesc 6 ani până 
la 31 august 2020 inclu-
siv au obligaţia de a în-
scrie copiii în învăţămân-
tul primar în clasa pregă-
titoare. Cei ai căror copii 
împlinesc 6 ani în perioa-

da 1 septembrie - 31 de-
cembrie 2020 inclusiv pot 
să îşi înscrie copiii în în-
văţământul primar - cla-
sa pregătitoare - dacă 
dezvoltarea lor psihoso-
matică este corespunză-
toare. Părinţii copiilor ca-

re împlinesc 6 ani în pe-
rioada 1 septembrie - 31 
decembrie 2020 care nu 
optează pentru înscrierea 
copiilor în clasa pregăti-
toare sau ai celor pentru 
care evaluarea arată că 
dezvoltarea lor psihoso-
matică nu poate asigura 
parcurgerea cu succes a 
clasei pregătitoare vor fi 
consiliaţi în vederea în-
scrierii celor mici la grădi-
niţă, în grupa mare. Toţi 
copiii ai căror părinţi so-
licită înscrierea în clasa 
pregătitoare la şcoala de 
circumscripţie sunt înma-
triculaţi la unitatea solici-
tată. Pe locurile libere se 

înscriu şi, ulterior, sunt în-
matriculaţi cei care pro-
vin din alte circumscrip-
ţii şcolare, inclusiv din al-
te localităţi. Comisiile/Co-
misia judeţeană/a muni-
cipiului Bucureşti asigură 
instituirea unui telverde, 
care va funcţiona până 
pe 19 aprilie, la care pă-
rinţii pot obţine gratuit in-
formaţii referitoare la în-
scrierea copiilor în învăţă-
mântul primar. Constitui-
rea formaţiunilor de elevi 
în clasa pregătitoare se 
face după finalizarea pro-
cesului de înscriere, con-
form calendarului, în ba-
za procedurii elaborate 

de inspectoratele şcolare 
şi aprobate de consiliul de 
administraţie, cu respec-
tarea criteriilor de trans-
parenţă, echitate, nondis-
criminare şi incluziune, se 
mai arată în ordin.

În perioada 25 fe-
bruarie - 9 martie se or-

ganizează Ziua porţilor 
deschise în fiecare şcoa-
lă, iar în perioada 25 fe-
bruarie - 20 martie se re-
alizează evaluarea nive-
lului de dezvoltare psiho-
somatică a copiilor pen-
tru care este necesară 
această procedură.

Prima etapă de înscriere la ”pregătitoare”
Prima etapă de înscriere în învăţământul 
primar - clasa pregătitoare - este cuprinsă 
între 4 şi 23 martie, iar cea de-a doua - 
între 23 şi 30 aprilie, potrivit ordinului de 
ministru privind aprobarea calendarului 
şi a metodologiei de înscriere a copiilor în 
învăţământul primar în anul şcolar 2020 - 
2021.

Aproape 1.200 de 
practicanţi de jocuri 
de noroc şi pariuri 
sportive au fost 
consiliaţi psihologic 
în ultimele cinci luni, 
prin intermediul unui 
program al Asociaţiei 
Joc Responsabil. “La 
cinci luni de la lansare, 
serviciul de consiliere 
psihologică online 
«Consiliere 24/7», 
dezvoltat de Asociaţia 
Joc Responsabil şi 
adresat persoanelor cu 
potenţiale probleme 
legate de practicarea 
în exces a jocurilor de 
noroc, îşi dovedeşte 
utilitatea. În perioada 
septembrie 2019 - 
ianuarie 2020, serviciul 
a fost accesat de 2.044 
de ori de către 1.184 
de persoane cu vârsta 
cuprinsă între 18 şi 52 
de ani. 45 de persoane 
au fost încadrate sub 
cod roşu, respectiv 
puteau recurge la 
gesturi care ar fi putut 
deveni extreme”, se 
arată într-un comunicat 
al asociaţiei.

Lansat în premie-
ră pentru România la în-
ceputul lunii septembrie 
a anului trecut, ”Consili-
ere 24/7” oferă consilie-
re psihologică persoanelor 
cu potenţiale probleme le-
gate de practicarea în ex-
ces a jocurilor de noroc, 
ori apropiaţilor acestora, 
şi care simt nevoia de în-
drumare în timp real. La 
capătul Live Chat-ului Joc 
Responsabil nu se află ro-
boţi care trimit mesaje au-
tomate, ci psihologi in-
struiţi special în rezolvarea 
acestui tip de probleme de 
către Dr. Cristian Andrei, 
psihiatru, expert în pro-
blematica jocurilor de no-

roc şi ambasadorul Asoci-
aţiei Joc Responsabil. 

Triaj și patru 
coduri

Procedura de triaj es-
te asemănătoare celei din 
practica medicală, fiind 
creat un sistem de eva-
luare şi clasificare a per-
soanelor care accesează 
acest serviciu, cu scopul 
de stabili prioritatea şi ni-
velul de asistenţă nece-
sară. Astfel, în funcţie de 
gradul de severitate, ape-
lanţii serviciului sunt înca-
draţi în unul din cele pa-
tru coduri: verde, galben, 
portocaliu şi roşu. Din ce-
le 1.184 de persoane ca-
re au apelat la serviciul 
de consiliere psihologică 
online în această perioa-

dă, 349 au fost clasificate 
sub cod verde, 446 de ca-
zuri sub cod galben, 344 
sub cod portocaliu şi 45 
de cazuri sub cod roşu. 
Durata medie a unei con-
vorbiri online a fost de 26 
de minute şi 48 de se-
cunde, iar timpul de răs-
puns din partea unui psi-
holog a fost de mai pu-
ţin de un minut, respectiv 
între 39 şi 53 de secun-
de. Persoanele care sunt 
încadrate în codul verde 
sunt cele care accesează 
serviciul Consiliere 24/7 
pentru a obţine informa-
ţii de la consilierul de ser-
viciu. Acesta îi poate oferi 
şi un contact unde se gă-
sesc informaţiile solicita-
te. Apelanţii care se află 
într-o etapă de autoeva-
luare şi care au nevoie de 

claritate şi conştientiza-
re sunt încadraţi în codul 
galben, iar consilierul Joc 
Responsabil le va oferi o 
planificare a următorilor 
paşi (test online, soluţii, 
informaţii, motivare etc.).

În cazul beneficiari-
lor încadraţi în codul por-
tocaliu, aceştia au ne-
voie de acţiuni care să îi 
ajute în mod concret şi 
imediat. Dat fiind speci-
ficul acestei etape, con-
silierul încearcă implica-
rea rudelor, prietenilor, 
partenerilor. În plus, es-
te completată o fişă de 
caz mai detaliată şi este 
luată o decizie de inter-
venţie sistematică (pro-
gramare terapie, serie de 
sesiuni de terapie online). 
Persoanele încadrate în 
codul roşu se află în peri-
col şi declară că au inten-
ţia să provoace rău pro-
priei persoane sau alto-
ra. În acest caz, chiar da-
că poate fi doar declarativ, 
procedura cere implicarea 
autorităţilor. Consilierul 
Joc Responsabil urmează 
această procedură, află 
date de localizare şi iden-
tificare şi susţine persoa-
na pregătind-o pentru de-
mersul de recuperare.

”Cod roşu” de dependenţă
 Premieră românească - consiliere psihologică 24/7 pentru cei care au 

patima jocurilor de noroc și pariurilor sportive

Raportul privind 
Evaluarea Națională (EN) 
de la clasa a II-a arată 
că aproximativ 40% 
dintre elevii de clasa 
a II-a din mediul rural, 
care au participat anul 
trecut la EN nu reușesc 
să scrie corect textul 
cerut. Elevii de la școlile 
din oraș știu în proporție 
de aproape 80% să 
scrie corect, iar la nivel 
național aproape 70% 
dintre aceștia redactează 
un bilet respectând 
convențiile de bază. 
”Pe baza informațiilor 
prezentate în cadrul 
Raportului național privind 
Evaluarea competențelor 
fundamentale la finalul 
clasei a II-a - 2019, la 
nivel național, reiese 
că: aproximativ 85% 
dintre elevii participanți 
reușesc să formuleze 
întrebări și răspunsuri 
pe baza textului citit; în 
jur de 84% dintre elevii 
evaluați pot să redea prin 
cuvinte proprii, cu sprijin, 
un fragment  dintr-un 
text citit; peste 90% 
dintre elevi formulează 
răspunsuri la întrebări, în 
legătură cu un scurt text 
citit”, se arată în raport.

Pentru ”Matematică”, 
clasa a II-a, raportul arată 
că 75,06% dintre elevii 
participanți reușesc să 
utilizeze corect numerele 
în calculele elementare, 
în timp ce 92% dintre 
aceștia compară corect 
numerele date. 68% 
reușesc să efectueze 
adunări și scăderi, mintal 
sau în scris, recurgând 
la numărare și/sau 
grupare ori de câte ori 
este necesar, iar 65% 
efectuează înmulțiri și 
împărțiri în concentrul 
0-1.000 prin adunări, 
scăderi repetate; 
90,04% dintre elevi 
recunosc și denumesc 
figurile geometrice date, 
prin evidențierea unor 
caracteristici simple, 
specifice formelor 
geometrice plane și 
corpurilor geometrice 
identificate în diferite 
contexte;  81,25% dintre 
elevii evaluați știu să 
calculeze o perioadă 
de timp necesară 
desfășurării unei 
activități, prin utilizarea 
unor unități de măsură 
pentru determinarea și 
ordonarea duratelor unor 
evenimente variate.

Fără medici de familie, în comunele 
din România

Mulți copii din clasa a II-a nu știu să scrie


