Nr. înreg. Registratura generală a CPR: 1296/3/02.05.2022

Minuta ședinței extraordinare a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România
din data de 30.04.2022
desfășurată în sistem on-line, pe platforma audio-video Zoom, conform licenței deținută de către Colegiului Psihologilor din România

La ședința extraordinară a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 30 aprilie 2022 au participat membrii comisiilor
de specialitate și Președintele Colegiului Psihologilor din România, întrunind astfel componența Comitetul director al Colegiului Psihologilor din
România, în conformitate art. 21 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, aprobat prin Hotărârea
Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 4 din 24 noiembrie 2018.
Prezența participanților la ședință este redată prin lista de prezență înregistrată la Registratura generală a Colegiului Psihologilor din România cu
nr. 1296/2/02.05.2022, în continuare fiind menționați membrii Comitetului director, participanți la ședință, cu respectarea reglementărilor în vigoare
privind protecția datelor cu caracter personal, cu mențiunea că pe durata desfășurării ședinței unii membri au părăsit/s-au conectat/s-au reconectat la
platforma Zoom:
Ion Dafinoiu (președinte Colegiul Psihologilor din România), Mugur Ciumăgeanu (Președinte Comisia de psihologie clinică și psihoterapie),
Valeriu Iancu (membru Comisia de psihologie clinică și psihoterapie), Victor Badea (membru Comisia de psihologie clinică și psihoterapie), Cătălin
Nedelcea (membru Comisia de psihologie clinică și psihoterapie), Eugen Corneliu Havârneanu (președinte Comisia de psihologia muncii, transporturilor
și serviciilor), Delia Vîrgă (membru Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor), Mihaela Rus (membru Comisia de psihologia muncii,
transporturilor și serviciilor), Constantin Bere (membru Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor), Elena Anghel (membru Comisia de
psihologia muncii, transporturilor și serviciilor), Roxana Viorica Maier (secretar Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională),

Ioana Golu (președinte Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională), Adrian Roșan (vicepreședinte Comisia de psihologie
educațională, consiliere școlară și vocațională), Grigoraș Petru Călin (membru Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță
națională), Florinda Golu (președinte Comisia metodologică), Ioan Ciprian Răulea (membru Comisia metodologică), Nicu Ionel Sava (vicepreședinte
Comisia metodologică), Tudor Adrian Brate (membru Comisia metodologică), Loredana Ramona Iocșa-Pora (membru Comisia de deontologie și
disciplină), Dragoș Iliescu (membru Comisia de deontologie și disciplină), Doina Caxi (membru Comisia de deontologie și disciplină).

Domnul Președinte Ion Dafinoiu constată îndeplinită condiția de cvorum și declară deschisă ședința.
Aspecte supuse analizei și votului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România:
1. Ordinea de zi, astfel cum este cuprinsă în anexa la dispoziția de Convocare a ședinței extraordinare a Comitetului director al Colegiului
Psihologilor din România nr. 12 din data de 19.04.2022 cu mențiunea dezbaterii cu prioritate a punctului 9 de pe ordinea de zi și participarea la ședința
extraordinară a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 30.04.2022 a doamnei Maria-Ruxandra Konradi (Consilier
juridic) și a doamnei Laura Voicu (Consilier juridic) – Se aprobă – 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.
2. Se prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi și se propun următoarele:
a. Aprobarea Ghidului de aplicare a programului “Din Grijă pentru Copii” și comunicarea acestuia către autoritățile publice implicate,
respectiv Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, Centrul Național pentru Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, Ministerul
Educației și Guvernul României – Cancelaria Prim-Ministrului;
b. Aprobarea ofertei Orange pentru optimizarea costurilor pentru telefonie și internet, incluzând oferta de buget pentru achiziția de
echipamente subvenționate;
c. Validarea Contractului de închiriere a spațiului aferent desfășurării Convenției filialei teritoriale Dolj (pentru data de 26.03.2022),
înregistrat la Registratura generală a Colegiului Psihologilor din România cu nr. R 935 din 23.03.2022;

d. Validarea actului adițional înregistrat la Registratura generală a Colegiului Psihologilor din România cu nr. R 848 2 24.03.2022 la
Contractul de prestări de servicii încheiat cu SC DANTONY SRL;
e. Validarea rezoluțiilor Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie, adoptate în cadrul ședinței de lucru din data de 20.04.2022, astfel
cum se regăsesc în Procesul-verbal al Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie nr. 6 din data de 20.04.2022;
f. Validarea rezoluțiilor Comisiei metodologice, adoptate în cadrul ședinței de lucru din data de 18.04.2022, astfel cum se regăsesc în
Procesul-verbal al Comisiei metodologice nr. 3 din data de 18.04.2022;
g. Validarea rezoluțiilor Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, adoptate în cadrul ședinței de lucru din data de
28.04.2022, astfel cum se regăsesc în Procesul-verbal al Comisiei de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor nr. 3 din data de
28.04.2022;
h. Redactarea minutei aferente ședinței extraordinare a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de
30.04.2022 de către doamna Laura Voicu.
Se aprobă – 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Ghidurilor de bune practici pentru evaluare și intervenție psihologică, respectiv pentru activitatea de
supervizare profesională, aferente fiecărei specialități profesionale în parte, elaborate în conformitate cu rezoluția Comitetului director al Colegiului
Psihologilor din România din data de 21.12.20221, după cum urmează:
a. Ghid de bune practici în activitatea de supervizare profesională în specialitatea psihologia muncii și organizațională (autori: Delia
Vîrgă și Ramona Iocșa Pora);
b. Ghid de bune practici în activitatea de supervizare profesională în specialitățile psihologie educațională, consiliere școlară și
vocațională și psihopedagogie specială (autori: Roxana Maier și Adrian Roșan, cu participarea: Laura Elena Năstasă);

c. Ghid de bune practici în specialitățile psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și psihopedagogie specială (autori:
Roxana Maier și Adrian Roșan, cu aprobarea membrilor comisiei: Ioana Golu, Laura Elena Năstasă, și Geanina Cucu Ciuhan);
d. Manual de bune practici pentru evaluarea psihologică a conducătorilor auto (autori: Corneliu Havârneanu și Mihaela Rus);
e. Recomandări privind evaluarea în psihologia transporturilor (autori: Bere Constantin și Doina Caxi, în consultare cu Alina Brehuescu,
Ioan Buș, Mihail Gașpar, Doru Munteanu și Viorel Robu);
f. Ghid de bune practici în activitatea de supervizare profesională în specialitatea psihologia transporturilor (autori: Bere Constantin și
Doina Caxi, în consultare cu Alina Brehuescu, Ioan Buș, Mihail Gașpar, Doru Munteanu și Viorel Robu);
g. Ghid de bune practici pentru activitatea de evaluare în domeniul psihologiei educaționale, consilierii școlare și vocaționale (autori:
Roxana Maier, Adrian Roșan și Florinda Golu);
h. Ghid de bune practici pentru activități de evaluare psihologică și intervenții în psihologia muncii și organizațională (autori: Delia Vîrgă
și Ramona Iocșa Pora);
i. Raportul psihologic în psihologia clinică, psihoterapie și consiliere (autori: Mugur Ciumăgeanu, Victor Badea, Florinda Golu, AdelinaMihaela Ștefănuț și Dalia Stoia);
j. Competențe de evaluare și intervenție în specializările psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie (autori: Mugur
Ciumăgeanu, Victor Badea, Florinda Golu și Nicu Sava);

Se aprobă cu mențiunea că autorii fiecărui ghid vor efectua o verificare suplimentară a ghidurilor elaborate, astfel încât toate informațiile
cuprinse în acestea să fie conforme actelor normative în vigoare ce reglementează profesia de psiholog cu drept de liberă practică. Ulterior
verificării, în termen de o săptămână, fiecare ghid va fi comunicat Secretariatului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,
însoțit de o declarație a autorilor privind conformitatea ghidului cu actele normative în vigoare ce reglementează profesia de psiholog cu drept
de liberă practică precum și cu privire la menționarea tuturor surselor bibliografice utilizate în elaborarea acestora, ghidurile conforme urmând
a fi publicate pe pagina de internet a Colegiului Psihologilor din România – 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.

4. Prezentarea, dezbaterea și soluționarea cererilor petenților, membri ai Colegiului Psihologilor din România, a sesizărilor Secretariatului
Colegiului Psihologilor din România și a altor documente/spețe cu privire la aspecte aflate în competența Comitetului director al Colegiului Psihologilor
din România:
a. Referitor la situația semnalată cu privire la cod RUP înscris pe atestatul de liberă practică în specialitatea Hipnoză clinică, relaxare și
terapie ericksoniană, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare, psiholog S.A.N., se constată faptul că
atestatul de liberă practică cu nr. XXXX/23.08.2020, reactualizat la data de 07.09.2020, în specialitatea Hipnoză clinică, relaxare și
terapie ericksoniană, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare conține codul RUP corect al psihologului
S.A.N – se propune retransmiterea către psiholog S.A.N a atestatului de liberă practică cu nr. XXXX/23.08.2020, reactualizat la data
de 07.09.2020, în specialitatea Hipnoză clinică, relaxare și terapie ericksoniană, treapta de specializare practicant, regim de exercitare
sub supervizare conținând codul RUP corect și adresarea unei solicitări către psiholog S.A.N privind comunicarea unei declarații pe
propria răspundere privind utilizarea în activitatea profesională a atestatului de liberă practică conținând codul RUP corect;
b. Referitor la situația semnalată cu privire la dosarul profesional depus de către G.I.R. în vederea eliberării în mod direct a atestatului
de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom – se propune
revocarea în parte a Hotărârii Comitetului director nr. 6 din data de 26.01.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului
Psihologilor din România privind eliberarea Atestatului de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de
specializare practicant, regim de exercitare autonom către G.I.R, decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisiei de
psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională din data de 21.01.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 1 din data
de 21.01.2022. Totodată, se propune respingerea solicitării G.I.R privind eliberarea atestatului de liberă practică în specialitatea
Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom;

c. Referitor la situația semnalată cu privire la atestatul de liberă practică nr. XXXX/10.09.2019, psiholog M.L, precum și cu privire la
anexa eliberată la data de 04.03.2022 la Certificatul de înregistrare nr. XXX/04.03.2022 al Cabinetului Individual de Psihologie M.L.M
– se propune inițierea unei corespondențe cu M.L., în cuprinsul căreia să i se propună:
(i)

(ii)

revocarea Atestatului de liberă practică nr. XXXX/10.09.2019, reactualizat la data de 16.06.2021, în specialitatea Psihoterapie
psihanalitică a copilului și adolescentului, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare și emiterea
unui nou atestat de liberă practică în specialitatea Psihoterapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului, treapta de
specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare, având același număr și aceeași dată cu cel anterior, purtând
mențiunea „actualizat la data de * (s.n. data eliberării atestatului rectificat)";
revocarea anexei din data 04.03.2022 la Certificatul de înregistrare nr. XXX/04.03.2022 al Cabinetului Individual de Psihologie
M.L.M., având drept specialitate de competență Psihoterapie psihanalitică a copilului și adolescentului și eliberarea unei noi
anexe, având indicată specialitatea de competență Psihoterapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului.
Pentru acest demers, se va obține acordul scris al psihologului M.L. cu privire la (i) revocarea atestatului de liberă practică în
specialitatea Psihoterapie psihanalitică a copilului și adolescentului, respectiv cu privire la eliberarea unui nou atestat în
specialitatea Psihoterapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului, precum și (ii) cu privire la revocarea anexei din
data de 04.03.2022 la Certificatul de înregistrare nr. XXX/04.03.2022 al Cabinetului Individual de Psihologie M.L.M., având
drept specialitate de competență Psihoterapie psihanalitică a copilului și adolescentului, respectiv cu privire la eliberarea unei
noi anexe, având indicată specialitatea de competență Psihoterapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului.
Totodată, anterior înmânării noului atestat, respectiv a noii anexe la Certificatul de înregistrare nr. XXX/04.03.2022 către
psihologul M.L., acesta să declare, pe proprie răspundere, că nu va mai folosi înscrisurile anterior menționate, ce au fost
revocate. De asemenea, modificările anterior menționate vor fi operate și în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă
practică din România, respectiv în Registrul formelor de exercitare, astfel încât în cuprinsul acestora să figureze denumirea
completă a specialității, respectiv ”Psihoterapia psihanalitică a copilului, adolescentului și adultului”. Nu în ultimul rând, în

măsura în care M.L. nu figurează cu denumirea completă a specialității, respectiv ”Psihoterapia psihanalitică a copilului,
adolescentului și adultului” nici în cuprinsul altor registre gestionate de către Colegiul Psihologilor din România ( ex. Registrul
TSA, Registrul Experților Psihologi, Registrul supervizorilor) sau în cuprinsul altor documente emise de către Colegiul
Psihologilor din România care atestă anumite drepturi sau calități, aceste situații vor fi înaintate Comitetului director, pentru a
dispune rectificarea specialității de competență și din cuprinsul acestora.
d. Referitor la situația semnalată cu privire la dosarul profesional depus de către S.A.M. în vederea eliberării atestatului de liberă practică
în specialitatea Consiliere psihologică, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare – se propune revocarea
în parte a Hotărârii Comitetului director nr. 15/04.03.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din
România privind eliberarea Atestatului de liberă practică în specialitatea Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adultcopil-cuplu-familie, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare către S.A.M., decizie adoptată urmare a
propunerii formulate de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie în cadrul ședinței din data de 25.02.2022, cuprinsă în
Procesul-verbal de ședință nr. 2 din data de 25.02.2022 și eliberarea Atestatului de liberă practică în specialitatea Consiliere psihologică
– evaluarea și consilierea experiențială a copilului, adultului, cuplului și familiei, treapta de specializare practicant, regim de exercitare
sub supervizare către dna S.A.M.
e. Referitor la situația semnalată cu privire la dosarul profesional depus de către P.L. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în
specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom –
se propune înregistrarea dosarului profesional depus și înaintarea acestuia spre analiza Comisiei de psihologie educațională, consiliere
școlară și vocațională, iar în măsura în care P.L. îndeplinește și celelalte condiții prevăzute de dispozițiile legale aplicabile, Comitetul
director la propunerea Comisiei de specialitate va decide aprobarea cererii de eliberare a atestatului de liberă practică în specialitatea
Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, având în vedere
faptul că P.L. deține la acest moment calitatea de psiholog cu drept de liberă practică (conform Atestatului de liberă practică nr.
XXX/18.02.2019, ce a produs efecte juridice și care a intrat în circuitul civil, nemaiputând fi anulat judiciar).

f. Referitor la situația semnalată cu privire la Atestatul de liberă practică nr. XXX/18.05.2018, în specialitatea Psihologie clinică, treapta de
specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare, psiholog D.O.I., având înscris în mod eronat codul RUP aparținând altui
psiholog – se propune rectificarea acestei erori materiale prin eliberarea unui nou atestat de liberă practică, având același număr și aceeași
dată cu cel anterior emis (Atestatul de liberă practică nr. XXX/18.05.2018), cu menționarea corectă a codului personal al psihologului
D.O.I. și purtând mențiunea "actualizat la data de * (s.n. data eliberării atestatului rectificat)". Totodată, se propune ca anterior înmânării
noului atestat către dna D.O.I., aceasta să procedeze la predarea, în original, a atestatului vechi.
g. Referitor la situația semnalată cu privire la dosarul profesional depus de către C.C.E. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în
specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare – se propune revocarea în
parte a Hotărârii Comitetului director nr. 6 din data de 26.01.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din
România privind eliberarea Atestatului de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim
de exercitare sub supervizare către C.C.E., decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisia de psihologie educațională,
consiliere școlară și vocațională în cadrul ședinței din data de 21.01.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 1 din data de
21.01.2022 și eliberarea Atestatului de liberă practică pentru Competență în Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant,
regim de exercitare sub supervizare către C.C.E.
h. Referitor la situația semnalată cu privire la dosarul profesional depus de către A.G. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în
specialitatea Psihoterapie – Hipnoză clinică și terapie ericksoniană, treapta de specializare specialist, regim de exercitare autonom – se
propune revocarea în parte a Hotărârii Comitetului director nr. 1/20.01.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului
Psihologilor din România privind eliberarea Atestatului de liberă practică în specialitatea Hipnoză clinică, relaxare și terapie ericksoniană,
treapta de specializare specialist, regim de exercitare autonom către A.G., decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisia
de psihologie clinică și psihoterapie în cadrul ședinței din data de 14.01.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 1 din data de
14.01.2022 și eliberarea Atestatului de liberă practică pentru specialitatea Psihoterapie – hipnoză clinică, relaxare și terapie ericksoniană,

treapta de specializare specialist, regim de exercitare autonom către A.G., având în vedere faptul că specialitatea profesională înscrisă pe
Certificatul de formare profesională complementară (certificat depus de către A.G. împreună cu cererea din data de 15.11.2016, prin care
a solicitat eliberarea atestatului de liberă practică în specialitatea Psihoterapie – Hipnoză clinică, relaxare și terapie ericksoniană,
”schimbare de treaptă”, regim de exercitare autonom), este specialitatea Psihoterapie – hipnoză clinică, relaxare și terapie ericksoniană și
nu specialitatea Hipnoză clinică, relaxare și terapie ericksoniană.
De asemenea, se propune ca, în măsura în care A.G. nu figurează cu specialitatea completă, respectiv ”Psihoterapie – hipnoză clinică,
relaxare și terapie ericksoniană” în cuprinsul registrelor gestionate de către Colegiul Psihologilor din România (ex. Registrul formelor de
exercitare, Registrul TSA, Registrul Experților Psihologi, Registrul supervizorilor) sau în cuprinsul altor documente emise de către
Colegiul Psihologilor din România care atestă anumite drepturi sau calități (ex. certificatul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei,
în anexa căruia se menționează specialitatea de competență), aceste situații să fie înaintate Comitetului director, pentru a dispune
rectificarea specialității de competență din cuprinsul acestora.
i. Referitor la situația semnalată cu privire la dosarul profesional depus de către B.G. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în
specialitatea Psihoterapie, treapta de specializare specialist, regim de exercitare autonom – se propune revocarea în parte a Hotărârii
Comitetului director nr. 1/20.01.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind eliberarea
Atestatului de liberă practică în specialitatea Hipnoză clinică, relaxare și terapie ericksoniană, treapta de specializare specialist, regim de
exercitare autonom către B.G., decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie în
cadrul ședinței din data de 14.01.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 1 din data de 14.01.2022 și eliberarea Atestatului de
liberă practică pentru specialitatea Psihoterapie – hipnoză clinică, relaxare și terapie ericksoniană, treapta de specializare specialist, regim
de exercitare autonom către B.G. având în vedere Adeverința prin care se certifică parcurgerea stagiului de supervizare profesională de
către B.G., în cadrul programului de formare profesională de lungă durată în ”Psihoterapie – prin metoda hipnoză clinică, relaxare și
terapie ericksoniană”, desfășurat în perioada 04.05.2012 – 04.05.2019.
De asemenea, se propune ca în măsura în care B.G. nu figurează cu specialitatea completă, respectiv ”Psihoterapie – hipnoză clinică,
relaxare și terapie ericksoniană” în cuprinsul registrelor gestionate de către Colegiul Psihologilor din România (ex. Registrul formelor de

exercitare, Registrul TSA, Registrul Experților Psihologi, Registrul supervizorilor) sau în cuprinsul altor documente emise de către
Colegiul Psihologilor din România care atestă anumite drepturi sau calități (ex. certificatul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei,
în anexa căruia se menționează specialitatea de competență), aceste situații să fie înaintate Comitetului director, pentru a dispune
rectificarea specialității de competență din cuprinsul acestora.
j. Referitor la situația semnalată cu privire la dosarul profesional depus de către G.E.C. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în
specialitatea Psihoterapie, treapta de specializare principal, regim de exercitare autonom – se propune eliberarea către G.E.C. a atestatului
de liberă practică în specialitatea Psihoterapie – Hipnoză clinică, relaxare și Terapie Ericksoniană, treapta de specializare principal, regim
de exercitare autonom, în conformitate cu Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/20.01.2022, prin
care a fost aprobată rezoluția Comisiei de psihologie clinică și psihoterapie din data de 14.01.2022, având în vedere specialitatea aferentă
programului de formare profesională parcurs de către aceasta, respectiv pentru ”Psihoterapie – Hipnoză clinică, relaxare și Terapie
Ericksoniană”.
Totodată, având în vedere faptul că atestatul de liberă practică anterior, respectiv Atestatul de liberă practică nr. XXXX/18.11.2016,
reactualizat la data de 31.07.2020, a fost emis cu menționarea incompletă a specialității, se propune ca, în măsura în care G.E.C figurează
în cuprinsul registrelor gestionate de către Colegiul Psihologilor din România (ex. Registrul formelor de exercitare, Registrul TSA,
Registrul Experților Psihologi, Registrul supervizorilor) sau în cuprinsul altor documente emise de către Colegiul Psihologilor din
România care atestă anumite drepturi sau calități (ex. certificatul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei, în anexa căruia se
menționează specialitatea de competență) cu specialitatea incompleta, respectiv ”Psihoterapie – Hipnoză clinică și terapie ericksoniană”,
și nu specialitatea completă ”Psihoterapie – Hipnoză clinică, relaxare și Terapie Ericksoniană”, aceste situații să fie înaintate Comitetului
director, pentru a dispune rectificarea specialității de competență.
k. Referitor la situația semnalată cu privire la atestatul de liberă practică în specialitatea Psihoterapie de familie al psihologului P.O.O. –
se propune rectificarea erorii materiale constatate și eliberarea Atestatului de liberă practică în specialitatea Psihoterapie de familie,
treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare către P.O.O.

l. Referitor la situația semnalată cu privire la dosarul profesional depus de către I.A.A. în vederea eliberării atestatului de liberă practică
în specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom – se propune eliberarea către
I. A. A. a atestatului de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare
autonom, potrivit Hotărârii Comitetului director nr. 6 din data de 26.01.2022, prin care a fost aprobată rezoluția Comisiei de psihologie
educațională, consiliere școlară și vocațională din data de 21.01.2022.
m. Referitor la situația semnalată cu privire la dosarul profesional depus de către G.S. în vederea eliberării atestatului de liberă practică
în specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom – se propune eliberarea
atestatului de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom,
în conformitate cu Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 6 din data de 26.01.2022, prin care a fost
aprobată rezoluția Comisiei de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională din data de 21.01.2022.
n. Referitor la adresa înaintată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România de către Asociația SPER, înregistrată la
Colegiul Psihologilor din România sub numărul SCD 1985/10.03.2022 – se propune respingerea semnării Certificatului de absolvire
nr. XXX/06.10.2021, emis pe numele dnei L. (Ș.) A. de către Societatea de Psihoterapie Experiențială Română, conform căruia aceasta
a parcurs în perioada 2011-2013 și în perioada 2020-2021 programul de formare profesională de lungă durată Psihoterapie
experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie, având în vedere faptul că programul de formare profesională de lungă
durată Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie a fost organizat de către Societatea de Psihoterapie
Experiențială Română în perioada 2011-2013, în lipsa avizului profesional acordat de către Colegiul Psihologilor din România.
Din analiza Registrului general al Furnizorilor – Partea a II-a – Asociații, programul de formare profesională de lungă durată
Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie organizat de către Societatea de Psihoterapie
Experiențială Română a fost avizat la data de 07.04.2006 și reavizat la datele de 18.11.2016, respectiv 10.05.2021.

Astfel, în acest caz sunt incidente dispozițiile art. 5 alin. (2), art. 25 și art. 33 din Norma din 2010 privind formarea profesională a
psihologilor cu drept de liberă practică aprobată prin Hotărârea Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2010,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 348 din 26.05.2010, din interpretarea cărora rezultă că programele de formare
profesională avizate și creditate de către CPR, aflate în derulare la data de 26.05.2010 (data intrării în vigoare a dispoziției legale
anterior menționate), care nu se finalizau până la data de 31.12.2010, trebuiau avizate de către Comitetul director în condițiile prevăzute
de Norma din 2010 în vederea continuării derulării acestora ulterior datei de 31.12.2010, pentru a fi recunoscute în profesia de psiholog.
Or, în raport de dispozițiile art. 5 alin. (2), art. 25 și art. 33 din Norma din 2010 privind formarea profesională a psihologilor cu drept
de liberă practică și având în vedere următoarele:
- faptul că programul de formare profesională de lungă durată Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplufamilie a fost avizat la data de 07.04.2006 și reavizat ulterior abia la data de 18.11.2016,
- faptul că, la data de 26.05.2010 (data intrării în vigoare a Normei din 2010), programul de formare profesională anterior menționat
era în derulare, urmând a se finaliza la data de 07.04.2011,
- faptul că, ulterior datei de 31.12.2010, programul de formare profesională sus-menționat nu a fost avizat profesional în condițiile
Normei din 2010, rezultă că programul de formare profesională de lungă durată Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe
adult-copil-cuplu-familie, desfășurat în perioada 2010- 2013, nu poate fi recunoscut în profesia de psiholog.
În concluzie, o diplomă de absolvire a unui program de formare profesională complementară de lungă durată, care atestă parcurgerea,
chiar și parțială, a respectivului program de formare pe o perioadă în care acesta nu era avizat de către CPR, nu poate fi semnată,
întrucât semnarea acesteia ar însemna faptul că acesta întrunește toate condițiile prevăzute de dispozițiile legale aplicabile, prin urmare
inclusiv condițiile privind avizarea profesională, fapt contrar precizărilor anterioare.
Prin urmare, având în vedere faptul că L. (Ș.) A. a parcurs programul de formare profesională de lungă durată Psihoterapie experiențială
și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie organizat de către Societatea de Psihoterapie Experiențială Română în perioada
2011-2013 și în perioada 2020-2021, iar în perioada 2011-2013 programul de formare anterior menționat nu era avizat profesional de
către CPR, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, Certificatul de absolvire nr. XXX/06.10.2021, emis pentru L. (Ș.) A.nu
poate fi semnat și, implicit, recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România prin semnare.

o. Adresa înaintată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România de către Asociația SPER, înregistrată la Colegiul
Psihologilor din România sub numărul SCD 2411/07.04.2022 – se propune respingerea semnării Certificatului nr. XXX/26.10.2016,
reactualizat la data de 18.02.2022, emis de către Societatea de Psihoterapie Experiențială Română pentru V. (P.) C. C., care atestă
parcurgerea programului de formare profesională de lungă durată Consiliere psihologică – evaluarea și consilierea experiențială a
copilului, adultului, cuplului și familiei în perioada 2014-2016.
De asemenea, se propune respingerea semnării Certificatului nr. XXX/15.09.2016, reactualizat la data de 11.02.2022, emis de către
Societatea de Psihoterapie Experiențială Română pentru P.L., care atestă parcurgerea programului de formare profesională de lungă
durată Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie în perioada 2013-2016.
Din analiza Registrului general al Furnizorilor – Partea a II-a – Asociații, atât programul de formare profesională de lungă durată
Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie, cât și programul de formare profesională de lungă durată
Consiliere psihologică – evaluarea și consilierea experiențială a copilului, adultului, cuplului și familiei, organizat de către Societatea
de Psihoterapie Experiențială Română au fost avizate la data de 07.04.2006 și reavizate la datele de 18.11.2016, respectiv 10.05.2021.
Astfel, în acest caz sunt incidente dispozițiile art. 5 alin. (2), art. 25 și art. 33 din Norma din 2010 privind formarea profesională a
psihologilor cu drept de liberă practică, aprobată prin Hotărârea Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România nr. 3/2010,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 348 din 26.05.2010, din interpretarea cărora rezultă că programele de formare
profesională avizate și creditate de către CPR, aflate în derulare la data de 26.05.2010 (data intrării în vigoare a dispoziției legale
anterior menționate), care nu se finalizau până la data de 31.12.2010, trebuiau avizate de către Comitetul director în condițiile prevăzute
de Norma din 2010 în vederea continuării derulării acestora ulterior datei de 31.12.2010, pentru a fi recunoscute în profesia de psiholog.
Or, în raport de dispozițiile art. 5 alin. (2), art. 25 și art. 33 din Norma din 2010 privind formarea profesională a psihologilor cu drept
de liberă practică și având în vedere următoarele:
- faptul că programele de formare profesională de lungă durată Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplufamilie și Consiliere psihologică – evaluarea și consilierea experiențială a copilului, adultului, cuplului și familiei au fost avizate la

data de 07.04.2006 și reavizate ulterior abia la data de 18.11.2016, - faptul că, la data de 26.05.2010 (data intrării în vigoare a Normei
din 2010), programele de formare profesională anterior menționate erau în derulare, urmând a se finaliza la data de 07.04.2011,
- faptul că, ulterior datei de 31.12.2010, programele de formare profesională sus-menționate nu au fost avizate profesional în condițiile
Normei din 2010, rezultă că, în raport de perioada desfășurării acestora, atât programul de formare profesională de lungă durată
Consiliere psihologică – evaluarea și consilierea experiențială a copilului, adultului, cuplului și familiei, desfășurat în perioada 20142016, cât și programul de formare profesională de lungă durată Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplufamilie, desfășurat în perioada 2013-2016, nu pot fi recunoscute în profesia de psiholog, acestea nefiind avizate potrivit dispozițiile
legale sus-menționate.
În concluzie, având în vedere faptul că V. (P.) C. C. a parcurs programul de formare profesională de lungă durată Consiliere psihologică
– evaluarea și consilierea experiențială a copilului, adultului, cuplului și familiei organizat de către Societatea de Psihoterapie
Experiențială Română în perioada 2014-2016, iar P.L. a parcurs programul de formare profesională de lungă durată Psihoterapie
experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie organizat de către Societatea de Psihoterapie Experiențială Română
în perioada 2013-2016, iar în intervalul desfășurării acestora niciunul dintre aceste programe de formare profesională nu erau avizate
profesional de către CPR, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, Certificatul nr. XXX/26.10.2016, reactualizat la data de
18.02.2022, emis pentru V. (P.) C. C., respectiv Certificatul nr. XXX/15.09.2016, reactualizat la data de 11.02.2022, emis pentru P.L.,
nu pot fi semnate și, implicit, recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România prin semnare.
p. Referitor la situația semnalată cu privire la atestatul de liberă practică nr. XXX/17.01.2020, psiholog T.D. reactualizat la data de
05.12.2021, precum și cu privire la anexa eliberată la data de 08.06.2021 la Certificatul de înregistrare nr. XXX/21.07.2012 al
Cabinetului Individual de Psihologie T.D. – se propune inițierea unei corespondențe cu T.D., în cuprinsul căreia să i se propună:
(iii)

revocarea Atestatului de liberă practică nr. XXX/17.01.2020, psiholog T.D. reactualizat la data de 05.12.2021, în specialitatea
Psihoterapie experențială și a unificării, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare și emiterea unui
nou atestat de liberă practică în specialitatea Psihoterapie experențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie,

(iv)

treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare, având același număr și aceeași dată cu cel anterior,
purtând mențiunea „actualizat la data de * (s.n. data eliberării atestatului rectificat)";
revocarea anexei din data 08.06.2021 la Certificatul de înregistrare nr. XXX/21.07.2012 al Cabinetului Individual de Psihologie
T.D., având înscrisă între specialitățile de competență specialitatea Competență în - Psihoterapie experențială și a unificării
centrată pe adult-copil-cuplu-familie și eliberarea unei noi anexe, cu înscrierea specialității corecte Psihoterapie experențială și
a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie.
Pentru acest demers, se va obține acordul scris al psihologului T.D. cu privire la (i) Psihoterapie experențială și a unificării,
treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare și emiterea unui nou atestat de liberă practică în
specialitatea Psihoterapie experențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie, precum și (ii) cu privire la revocarea
anexei din data 08.06.2021 la Certificatul de înregistrare nr. XXX/21.07.2012 al Cabinetului Individual de Psihologie T.D.,
având înscrisă între specialitățile de competență specialitatea Competență în - Psihoterapie experențială și a unificării centrată
pe adult-copil-cuplu-familie și eliberarea unei noi anexe, cu înscrierea specialității corecte Psihoterapie experențială și a
unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie.
Totodată, anterior înmânării noului atestat, respectiv a noii anexe la Certificatul de înregistrare nr. XXX/21.07.2012 către
psihologul T.D., acesta să declare, pe proprie răspundere, că nu va mai folosi înscrisurile anterior menționate, ce au fost
revocate. De asemenea, modificările anterior menționate vor fi operate și în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă
practică din România, respectiv în Registrul formelor de exercitare, astfel încât în cuprinsul acestora să figureze denumirea
completă a specialității, respectiv ” Psihoterapie experențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie”. Nu în ultimul
rând, în măsura în care T.D. nu figurează cu denumirea completă a specialității, respectiv ” Psihoterapie experențială și a
unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie” nici în cuprinsul altor registre gestionate de către Colegiul Psihologilor din
România ( ex. Registrul TSA, Registrul Experților Psihologi, Registrul supervizorilor) sau în cuprinsul altor documente emise

de către Colegiul Psihologilor din România care atestă anumite drepturi sau calități, aceste situații vor fi înaintate Comitetului
director, pentru a dispune rectificarea specialității de competență și din cuprinsul acestora.
q. Referitor la situația semnalată cu privire la atestatul de liberă practică în specialitatea Psihoterapie experiențială și a unificării a
psihologului C. I. – se propune revocarea Atestatului de liberă practică nr. XXX/15.11.2013 psiholog C.I. în specialitatea Psihoterapie
experențială și a unificării, treapta de specializare principal, regim de exercitare autonom și emiterea unui nou atestat de liberă practică în
specialitatea Consiliere și psihoterapie experiențială individuală și de grup, treapta de specializare principal, regim de exercitare autonom,
având același număr și aceeași dată cu cel anterior, purtând mențiunea „actualizat la data de * (s.n. data eliberării atestatului rectificat),
având în vedere faptul că specialitatea profesională înscrisă pe Certificatul de formare profesională complementară (certificat emis de
către Asociația formatoare la data de 29.10.2004, prin care se certifică parcurgerea stagiului de specializare și formare), este specialitatea
Consiliere și psihoterapie experiențială individuală și de grup și nu în specialitatea Psihoterapie experiențială și a unificării.
De asemenea, se propune ca în măsura în care C.I. nu figurează cu specialitatea corectă, respectiv ” Consiliere și psihoterapie experiențială
individuală și de grup” în cuprinsul registrelor gestionate de către Colegiul Psihologilor din România (ex. Registrul formelor de exercitare,
Registrul TSA, Registrul Experților Psihologi, Registrul supervizorilor) sau în cuprinsul altor documente emise de către Colegiul
Psihologilor din România care atestă anumite drepturi sau calități (ex. certificatul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei, în
anexa căruia se menționează specialitatea de competență), aceste situații să fie înaintate Comitetului director, pentru a dispune rectificarea
specialității de competență din cuprinsul acestora.
Anterior înmânării noului atestat de liberă practică către C.I. aceasta va proceda la predarea, în original, a atestatului vechi.

r. Referitor la situația semnalată cu privire la atestatul de liberă practică în specialitatea Psihoterapie - experiențială a unificării; Analiză
reichiană a psihologului N.C. – se propune revocarea Atestatului de liberă practică nr. XXX/ 20.03.2007 psiholog N.C. în specialitatea
Psihoterapie experențială și a unificării, treapta de specializare principal, regim de exercitare autonom și:

-

-

emiterea unui nou atestat de liberă practică în specialitatea Psihoterapie experiențială, treapta de specializare principal, regim de
exercitare autonom, având același număr și aceeași dată cu cel anterior, purtând mențiunea „actualizat la data de * (s.n. data eliberării
atestatului rectificat), având în vedere faptul că specialitatea profesională înscrisă pe Certificatul de formare profesională
complementară (certificat emis de către Asociația formatoare la data de 25.12.2000 prin care se certifică parcurgerea stagiului de
specializare și formare), este specialitatea Psihoterapie experiențială și nu specialitatea Psihoterapie experiențială a unificării;
emiterea unui nou atestat de liberă practică în specialitatea Psihoterapie – Analiză reichiană, treapta de specializare principal, regim
de exercitare autonom, având același număr și aceeași dată cu cel anterior, purtând mențiunea „actualizat la data de * (s.n. data eliberării
atestatului rectificat), având în vedere faptul că aceasta reprezintă o metodă psihoterapeutică distinctă față de cea anterior menționată.
Atestatele de liberă practică vor avea același număr cu atestatele anterioare, fiind diferențiate prin indicativul ”A” și ”B”. Anterior
înmânării noilor atestate de liberă practică către N.C., acesta va proceda la predarea, în original, a atestatului vechi.

De asemenea, se propune ca în măsura în care N.C. nu figurează cu specialitatea corectă, respectiv ”Psihoterapie experiențială” în cuprinsul
registrelor gestionate de către Colegiul Psihologilor din România (ex. Registrul formelor de exercitare, Registrul TSA, Registrul Experților
Psihologi, Registrul supervizorilor) sau în cuprinsul altor documente emise de către Colegiul Psihologilor din România care atestă anumite
drepturi sau calități (ex. certificatul de înregistrare a formei de exercitare a profesiei, în anexa căruia se menționează specialitatea de
competență), aceste situații să fie înaintate Comitetului director, pentru a dispune rectificarea specialității de competență din cuprinsul
acestora.
s. Referitor la adresa petentului B.V. înregistrată la Secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România cu nr. SCD
2153 22.03.2022 – se propune rectificarea erorii materiale constatate și înscrierea în Registrul unic al Psihologilor cu drept de liberă
practică, Partea I a specialității corecte respectiv Psihoterapie experiențială în loc de Psihoterapie experiențială și a unificării centrată
pe adult-copil-cuplu-familie, conform atestatului de liberă practică eliberat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din
România cu nr. XXXX/18.09.2006 pentru psiholog B.V.

t. Referitor la adresa petentului B.M. înregistrată la Secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România cu nr. SCD
2154 22.03.2022 – se propune rectificarea erorii materiale constatate și înscrierea în Registrul unic al Psihologilor cu drept de liberă
practică, Partea I a specialității corecte respectiv Psihoterapie experiențială în loc de Psihoterapie experiențială și a unificării centrată
pe adult-copil-cuplu-familie, conform atestatului de liberă practică eliberat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din
România cu nr. XXXX/20.07.2006 pentru psiholog B.M.
u. Referitor la adresa Ministerului Justiției înregistrată la Registratura generală a Colegiului Psihologilor din România cu nr. R 782
09.03.2022 – se propune spre validare răspunsul formulat având nr. de înregistrare R 782 18.04.2022, fără observații sau propuneri
suplimentare.
v. Referitor la Adresa transmisă prin e-mail-ul din data de 23.12.2021, Ministerul Educației a înștiințat autoritățile naționale interesate
(inclusiv CPR), cu privire la „Propunerea de recomandare a Consiliului privind o abordare europeană privind micro-certificările pentru
învățarea pe tot parcursul vieții și angajabilitate (doc. 14744/21).”, prin care Ministerul Educației a comunicat faptul că organizează
un proces de consultare a actorilor interesați, sens în care a transmis rugămintea de comunicare a unui punct de vedere atât asupra
abordării generale (oportunități și provocări pentru domeniul de activitate specific), precum și comentarii referitoare la prevederile
textului propunerii de Recomandare, până la data de 06 ianuarie 2022 – membrii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din
România, nu au observații sau propuneri în legătură cu documentul comunicat de către Ministerul Educației.
w. Referitor la adresa transmisă de către Societatea de Psihoterapie Experiențială Română – Institutul SPER, înregistrată la Secretariatul
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sub nr. SCD 1587/23.02.2022 – se propune comunicarea răspunsului
formulat conform adresei înregistrate cu nr. SCD 1587/20.04.2022.

x. Referitor la adresa Asociației Institutul de Promovare a Psihologiei Experimentate, înregistrată la Secretariatul Comitetului director al
Colegiului Psihologilor din România sub nr. SCD 2214/24.03.2022 – se propune eliberare a avizului de funcționare pentru structura
de psihologie înființată în cadrul Asociației Institutul de Promovare a Psihologiei Experimentate doar pentru specialitatea psihologie
clinică, pentru care există o rezoluție favorabilă adoptată de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie a Colegiului
Psihologilor din România, conform Anexei 4 la Procesul-verbal de ședință nr. 2 din data de 25 februarie 2022.
y. Referitor la adresa psihologului P.P, înregistrată la Secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sub nr.
SCD 1964/09.03.2022 – se propune înregistrarea formei de exercitare a profesiei Cabinet Individual de psihologie P.P. și eliberarea
certificatului de înregistrare a acesteia și a anexei aferente doar pentru specialitatea psihologie clinică pentru care există o rezoluție
favorabilă adoptată de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România, conform Anexei 3
la Procesul-verbal de ședință nr. 1 din data de 14 ianuarie 2022.
z. Referitor la dosarul profesional depus de către I. T. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în specialitatea Psihologia Muncii
și Organizațională, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare – se propune revocarea în parte a Hotărârii
Comitetului director nr. 19 din data de 15.04.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România
privind eliberarea Atestatului de liberă practică în specialitatea Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională, treapta de
specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare către I.T., decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisia
de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională din data de 25.03.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 2 din
data de 25.03.2022.
aa. Referitor la dosarul profesional depus de către A. I. O. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în specialitatea Psihoterapie,
treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare – se propune revocarea în parte a Hotărârii Comitetului director nr.
19 din data de 15.04.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind eliberarea Atestatului de
liberă practică în specialitatea Psihoterapie sistemică de familie și cuplu, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub

supervizare către A. I. O., decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie în cadrul
ședinței din data de 11.03.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 3 din data de 11.03.2022 și eliberarea Atestatului de liberă
practică pentru Competență în Psihoterapie sistemică de familie și cuplu, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub
supervizare către A. I. O.
bb. Referitor la dosarul profesional depus de către G.M.M. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în specialitatea Consiliere
psihologică, treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom – se propune revocarea în parte a Hotărârii Comitetului director
nr. 19 din data de 15.04.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind eliberarea Atestatului
de liberă practică în specialitatea Psihoterapie experiențială și a unificării centrată pe adult-copil-cuplu-familie, treapta de specializare
practicant, regim de exercitare autonom către G. M. M., decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisia de psihologie
clinică și psihoterapie în cadrul ședinței din data de 11.03.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 3 din data de 11.03.2022 și
eliberarea Atestatului de liberă practică în specialitatea Consiliere psihologică – evaluarea și consilierea experiențială a copilului, adultului,
cuplului și familiei, treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom către G.M.M.
cc. Referitor la dosarul profesional depus de către D.G. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în specialitatea Psihoterapie familială
sistemică și de cuplu, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare – se propune revocarea în parte a Hotărârii
Comitetului director nr. 19 din data de 15.04.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind
eliberarea Atestatului de liberă practică în specialitatea Psihoterapie sistemică de familie și cuplu, treapta de specializare practicant, regim
de exercitare sub supervizare către D.G., decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisia de psihologie clinică și
psihoterapie în cadrul ședinței din data de 11.03.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 3 din data de 11.03.2022 și eliberarea
Atestatului de liberă practică pentru Competență în Psihoterapie sistemică de familie și cuplu, treapta de specializare practicant, regim de
exercitare sub supervizare către D.G.

dd. Referitor la dosarul profesional depus de către R.M.C. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în specialitatea Psihoterapie,
treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare – se propune revocarea în parte a Hotărârii Comitetului director nr.
19 din data de 15.04.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind eliberarea Atestatului de
liberă practică în specialitatea Psihoterapie sistemică de familie și cuplu, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub
supervizare către dna R.M.C., decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisia de psihologie clinică și psihoterapie în
cadrul ședinței din data de 11.03.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 3 din data de 11.03.2022 și eliberarea Atestatului de
liberă practică pentru Competență în Psihoterapie sistemică de familie și cuplu, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub
supervizare către R. M. C.
ee. Referitor la dosarul profesional depus de către V.R.M. în vederea eliberării atestatului de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie
specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare – se propune revocarea în parte a Hotărârii Comitetului
director nr. 19 din data de 15.04.2022, respectiv decizia Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind eliberarea
Atestatului de liberă practică în specialitatea Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub
supervizare către V. R. M., decizie adoptată urmare a propunerii formulate de către Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară
și vocațională din data de 25.03.2022, cuprinsă în Procesul-verbal de ședință nr. 2 din data de 25.03.2022 și eliberarea Atestatului de liberă
practică pentru Competență în Psihopedagogie specială, treapta de specializare practicant, regim de exercitare sub supervizare către
V.R.M.
Se aprobă – 18 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere.

Prezentarea, dezbaterea și aprobarea documentelor (raportat la finalizarea procesului de scanare și arhivare), reprezentând opisurile dosarelor
înaintate Colegiului Psihologilor din România pentru: înregistrarea societății civile profesionale de psihologie; înregistrarea de mențiuni pentru
societatea civilă profesională de psihologie – se propun spre aprobare modelul de cerere pentru înregistrarea societății civile profesionale de

psihologie și modelul de cerere pentru înregistrarea de mențiuni pentru societatea civilă profesională de psihologie, împreună cu anexele aferente.
- Se aprobă – 20 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri.
5. Analizarea contestației R 140 din data de 28.01.2022, completarea R143 din data de 28.01.2022 și completarea R321 din data de 04.02.2022,
formulată de I.C. împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România – se propune spre aprobare
Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind respingerea contestației formulată de I.C. împotriva Deciziei
Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România și comunicarea acesteia către petent. - Se aprobă – 17 voturi pentru,
0 voturi împotrivă, 2 abțineri.
6. Analizarea contestației R 607 din data de 28.02.2022, formulată de G.G. împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului
Psihologilor din România – se propune respingerea contestației formulate de petentul G.G. împotriva Deciziei Comisiei de deontologie și
disciplină și completarea draft-ului de Hotărâre a Comitetului director de respingere a contestației cu informațiile necesare, ce va fi supusă
aprobării Comitetului director în cadrul următoarei ședințe cu vot electronic. - Se aprobă – 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 3 abțineri.

7. Analizarea propunerii înaintată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România de către Comisia de deontologie și disciplină a
Colegiului Psihologilor din România, prin Adresa R 1033 din data de 30.03.2022 privind formularea unei plângeri penale pentru exercitarea fără
drept a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică împotriva A.M - Se aprobă propunerea privind formularea unei plângeri penale
împotriva A.M. – 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 4 abțineri.
8. Adresă de înaintare nr. R 1176 din 13.04.2022 Comisia de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România în atenția
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România – propunere sancționare psiholog cu drept de liberă practică E.M.C. – Comitetul
director al Colegiului Psihologilor din România aprobă propunerea Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România
și dispune sancționarea psihologului E. M. C. cu sancțiunea constând în suspendarea temporară pe un interval de 6 luni a avizului de exercitare a
profesiei, sancțiune prevăzută de art. 54, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică,

înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. De asemenea Comitetul director decide adresarea unei solicitări
casei de avocatură Furtună și Asociații SPRL pentru redactarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România de
sancționare a psihologului E.M.C., având în vedere argumentele prezentate în cadrul ședinței și toate documentele existente la dosarul disciplinar
aferent. - Se aprobă – 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 3 abțineri.
9. Adresă de înaintare nr. R 1177 din 13.04.2022 Comisia de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România în atenția
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România – propunere sancționare psiholog cu drept de liberă practică E.M.C. - Comitetul
director al Colegiului Psihologilor din România aprobă propunerea Comisiei de deontologie și disciplină a Colegiului Psihologilor din România
și dispune sancționarea psihologului E. M. C. cu sancțiunea constând în suspendarea temporară pe un interval de 12 luni a avizului de exercitare
a profesiei, sancțiune prevăzută de art. 54, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Colegiului Psihologilor din România. De asemenea Comitetul director decide adresarea unei
solicitări casei de avocatură Furtună și Asociații SPRL pentru redactarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România
de sancționare a psihologului E.M.C., având în vedere argumentele prezentate în cadrul ședinței și toate documentele existente la dosarul
disciplinar aferent. - Se aprobă – 16 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 3 abțineri.

Minută de ședință este întocmită de Laura Voicu, Consilier juridic, aprobată în termeni de acuratețe de către membrii Comitetului director prezenți
la finalul ședinței, tehnoredactară de Maria-Ruxandra Konradi, Consilier juridic și
avizată de Prof. Univ. Dr. ION DAFINOIU, Președinte Colegiul Psihologilor din România
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