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COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA
   
   

  DISPOZITIE
  pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea controlului profesional preliminar

  În temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Lergii nr.
213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005,
  In vederea punerii in aplicare a dispozitiilor Hotararii Comitetului director privind controlul
profesional preliminar,
  

Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania h o t ă r ă ş t e:

  Art. 1.(1) - Se aproba Instructiunile privindrealizarea controlului profesional preliminar, potrivit 
anexei nr. 1
la prezenta dispozitie.
  (2) Se aproba modelul procesului-verbal de constatare, potrivit anexei nr. 2 la prezenta
dispozitie.
  Art. 2.- Prezenta dispozitie intra in vigoare de la data aprobarii acesteia, fiind publicata pe
site-ul oficial www.copsi.ro .
   
  Presedinte,
  Prof. univ. dr. Mihai Anitei
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  7 decembrie 2010, Bucuresti.
   
   
   

ANEXA
  
  INSTRUCTIUNI
  privind realizarea controlului profesional preliminar

  Art. 1. (1)– Comitetul filialei teritoriale desemneaza prin votpersoanele care sunt aprobate
pentru efectuarea activităţii de control profesional preliminar.
  (2) Persoanele care au primit aprobarea pentru efectuarea activităţii de control profesional
preliminar urmează un instructaj iniţial, sub coordonarea unor persoane desemnate din randul
Comitetului filialei, pe baza hotararii Comitetului director si a prezentelor instructiuni.
  (3) Perioada de instructaj iniţial sau periodic nu poate depăşi 2 zile. Instructajul iniţial
urmăreşte asimilarea de către persoanele aprobate a procedurilor şi actelor de control
profesional.
  (4) În urma aprobării de către presedintele Comitetului director a măsurii de control profesional
preliminar, precum si a tematicii de control, persoanele desemnate membrii sunt mandatate
pentru realizarea controlului profesional preliminar de către presedintele 
Comitetului director, pe baza propunerilor continand evidentele transmise
de catre Comitetele filialelor teritoriale.
  (5) Mandatarii iau la cunoştinţă de limitele mandatelor încredinţate, semnând pentru
confirmare.
  (6) Persoanele mandatate pentru realizarea controlului profesional preliminar au obligaţia de a
aduce la cunoştinţa presedintelui Comitetului director, în cel mai scurt timp, cazurile de
incompatibilitate sau conflict de interese care îi împiedică a executa mandatul primit.
   
  Art. 2. (1) –Actul de control profesional preliminar este efectuat de minim doua persoane cu
atribuţii de control.
  (2) În cazul unor sesizări sau reclamaţii formulate de către beneficiarii serviciilor psihologice,
persoanele cu atribuţii de control preliminar mandatate de către Comitetul director pot realiza şi
o cercetare disciplinară, pe baza imputernicirii speciale.
  (3) Rezultatele cercetării disciplinare vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei de deontologie şi
disciplină  în cel mult 7 zile de la
data finalizării acesteia, dupa caz.
   
  Art. 3. (1)- Psihologii cu drept de liberă practică care formează obiectul activităţii de control
profesional preliminar sunt înştiinţaţi cu privire la realizarea controlului profesional preliminar cu
minim 15 zile înainte de data stabilită pentru efectuarea acestuia.
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  (2) În cazul în care psihologul cu drept de liberă practică nu poate fi prezent la efectuarea
controlului, el poate solicita în scris cu cel puţin 48 de ore înaintea datei stabilite, fixarea unei
noi date în termen de maxim 15 zile, menţionând sediul profesional şi data în care poate fi
prezent pentru controlul profesional preliminar sau în cazul existenţei unor motive temeinice
poate solicita fixarea unei alte date, în termen de maxim 30 de zile de la data înştiinţării sau a
altui termen, dupa caz.
  (3) La data stabilită în vederea efectuării controlului, psihologul vizat are obligaţia de a se
prezenta personal la sediul profesional al formei de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară
activitatea.
  (4) După legitimarea persoanelor mandatate cu efectuarea controlului profesional preliminar,
psihologul cu drept de liberă practică asupra căruia se efectuează acesta va prezenta
persoanelor mandatate, în original, actele de înfiinţare şi înregistrare ale formei de exercitare a
profesiei sau avizul de funcţionare a structurii de psihologie în care îşi desfăşoară activitatea,
atestatele de liberă practică deţinute, evidenta contractelor de prestări servicii psihologice
încheiate, după caz, precum şi evidenta avizelor psihologice eliberate.
   
  Art. 4. (1)- Controlul profesional preliminar priveşte întreaga perioadă în care psihologul a
deţinut calitatea de membru al Colegiului Psihologilor din România.
  (2) Persoanele cu atribuţii de control preliminar verifică respectarea tuturor condiţiilor de
funcţionare ale formei independente de exercitare a profesiei sau ale structurii de psihologie,
inclusiv condiţiile de spaţiu şi dotare tehnico-metodologică.
  (3) Controlul profesional preliminar nu poate privi datele financiar-contabile sau exclusiv
personale ale psihologului cu drept de liberă practică asupra căruia se efectuează controlul
profesional preliminar.
  (4) Activitatea de control preliminar poate privi după caz şi desfăşurarea unei şedinţe
psihologice, cu acordul prealabil al psihologului cu drept de liberă practică vizat şi al clienţilor
acestuia.
   
  Art. 5. (1) - În activitatea de control profesional preliminar, persoanele mandatate nu au
dreptul de a aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
  (2) Persoanele mandatate pentru efectuarea controlului profesional preliminar nu au dreptul de
a formula acuzaţii sau de a comunica sancţiuni.
  (3) Orice modalitate de control profesional preliminar întreprinsă de către persoanele
mandatate care aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului este strict
interzisă, rezultatele acesteia fiind nule de drept, fapta constituind abatere disciplinară.
  (4) Persoanele asupra cărora se realizează controlul profesional preliminar au obligaţia de a
avea un comportament decent, fără a formula aprecieri personale la adresa persoanelor
mandatate şi fără a împiedica actul de control profesional preliminar.
  (5) Persoanele mandatate pentru efectuarea controlului profesional preliminar au dreptul de a
solicita fotocopii după documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de exercitare a profesiei
de psiholog cu drept de liberă practică.
   
  Art. 6. (1)- Activitatea de control profesional preliminar asupra unui psiholog cu drept de liberă
practică nu poate depăşi 2 ore pe zi.
  (2) În cazul în care activitatea de control profesional preliminar a fost întreruptă, din motive
independente de persoanele celor mandataţi, activitatea poate fi prelungită în timp, in mod
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justificat, numai cu acordul prealabil al psihologului cu drept de liberă practică controlat,
indicându-se în procesul verbal de constatare motivele care au stat la baza luării unei astfel de
măsuri.
  (3) Persoanele mandatate pentru a efectua controlul profesional au dreptul de a-şi stabili în
mod liber programul de control fără a putea însă depăşi ora 17,00 din aceiaşi zi în care a
debutat activitatea de control profesional.
  (4) Pentru perioada afectată activităţii de control profesional psihologul cu drept de liberă
practică nu are dreptul de a solicita nici un fel de despăgubiri.
   
  Art. 7.(1) La finalizarea actului de control profesional preliminar persoanele mandatate pentru
efectuarea acestuia întocmesc un proces-verbal de constatare, care, sub sancţiunea nulităţii
absolute va conţine următoarele menţiuni:
  a) numele, prenumele şi codurile personale ale persoanelor mandatate pentru efectuarea
controlul profesional preliminar;
  b) intervalul orar şi data efectuării controlului profesional preliminar;
  c) locaţia sau locaţiile unde s-a efectuat controlul profesional preliminar;
  d) numele şi prenumele psihologului cu drept de liberă practică care formează obiectul
controlului profesional preliminar;
  e) denumirea formei independente de exercitare a profesiei sau structurii de psihologie în care
îşi desfăşoară activitatea psihologul sau psihologii cu drept de liberă practică care formează
obiectul controlului profesional preliminar;
  f) specialitatea sau specialităţile profesionale în care s-a efectuat controlul profesional
preliminar;
  h) concluziile/constatarile activităţii de control profesional preliminar.
  (2) Procesul-verbal de constatare va cuprinde în mod obligatoriu şi semnăturile persoanelor
mandatate a efectua controlul profesional preliminar, cu aplicarea parafelor proprii.
  (3) Psihologul cu drept de liberă practică care formează obiectul controlului profesional
preliminar are dreptul de a formula observaţii în procesul-verbal de constatare cu privire la
modul de efectuare a controlului profesional preliminar.
  (4) În cazul în care psihologul cu drept de liberă practică controlat nu doreşte să formuleze
observaţii în procesul-verbal de constatare, acesta decade din dreptul de a depune ulterior
contestaţii sau plângeri referitoare la concluziile controlului profesional sau la modul de realizare
al acestuia, cu excepţia cazului când a fost împiedicat să-şi exercite acest drept.
   
  Art. 8. (1) - Procesul-verbal de constatare se întocmeşte în dublu exemplar, din care un
exemplar pentru psihologul cu drept de liberă practică controlat sau într-un singur exemplar, cu
obligaţia comunicării unei copii către cel asupra căruia a fost realizat controlul profesional
preliminar, în termen de 24 de ore de la finalizarea controlului profesional preliminar.
  (2) Psihologul cu drept de liberă practică care formează obiectul controlului profesional
preliminar va semna şi parafa procesul-verbal de constatare pentru luarea la cunoştinţă a celor
constatate.
  (3) În cazul refuzului persoanei controlate de a semna şi/sau parafa procesul-verbal de
constatare, persoanele mandatate cu efectuarea controlului profesional preliminar vor menţiona
acest fapt în cuprinsul procesului-verbal de constatare.
   
  Art. 9. – În cazuri bine justificate,mandatul acordat pentru realizarea activităţii de control
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profesional preliminar poate fi revocat sau reînnoit, în funcţie de necesitate, prin dispoziţie a 
preşedintelui Comitetul director
.
   
  Art. 10.(1) - După aducerea la îndeplinire a fiecărui mandat acordat, persoanele cu atribuţii de
control profesional preliminar au obligaţia de a comunica în termen de 24 de ore, prin orice
mijloc de comunicare, către secretariatul Comitetului director, o copie a
procesului-verbal de constatare încheiat, urmând să prezinte originalul acestuia, în cel mult 15
zile, pentru confirmare.
  (2) Evidenţa proceselor-verbale de constatare încheiate va fi realizată în ordinea comunicării
acestora.
  (3) Procesele-verbale de constatare vor fi aduse la cunoştinţa preşedintelui Comitetului
director.
  (4) Procesul-verbal de constatare şi celelalte acte doveditoare ale controlului profesional se
arhiveaza se catre secretariatul Comitetului director.
  (5) În urma analizării rezultatelor controlului profesional preliminar, presedintele Comitetului
director  poate
înainta sesizari Comisiei de deontologie si disciplina sau plenului 
Comitetului director.
   
  Art. 11.(1) - Soluţionarea actelor de sesizare, pe baza rezultatelor controlului profesional
preliminar, având ca obiect încălcarea dispoziţiilor legale privind condiţiile exercitării profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică se realizează numai de către organele competente, in
conditiile Legii nr. 213/2004.
  (2) Prezentele instructiuni privind controlul profesional preliminar reprezintă procedura unică
de control preliminar a exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică pentru toate
specialităţile de competenţă.
  (3) Evidenţapersoanelor cu atributii de control profesional preliminar, precum şi a persoanelor
mandatate pentru realizarea controlului profesional preliminar sunt publicate pe site-ul oficial al 
Colegiului Psihologilor din România
.
   
   
   
   
   
   
   
   
  COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA
   
   
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
   
   
  1. Numele si prenumele psihologilor mandatati pentru efectuarea controlul profesional
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preliminar:
  a). _______________________________________________________________,
  b). _______________________________________________________________;
  2.Intervalul orar _______________________, Data efectuării controlului profesional preliminar
___________________;
  3.Locaţia sau locaţiile unde s-a efectuat controlul profesional preliminar
______________________________________
  __________________________________;
  d) numele şi prenumele psihologului cu drept de liberă practică care formează obiectul
controlului profesional preliminar: ____________________________________
  _______________________________________________________________________;
  e) denumirea formei independente de exercitare a profesiei sau structurii de psihologie în care
îşi desfăşoară activitatea psihologul sau psihologii cu drept de liberă practică care formează
obiectul controlului profesional preliminar _________________
  _______________________________________________________________________;
  f) specialitatea sau specialităţile profesionale în care s-a efectuat controlul profesional
preliminar
  [_] psihologie clinică;
  [_] consiliere psihologică;
  [_] psihoterapie;
  [_] psihologia muncii şi organizaţională;
  [_] psihologia transporturilor;
  [_] psihologia aplicată în servicii;
  [_] psihologie educatională, consiliere şcolară şi vocaţională;
  [_] psihopedagogie specială;
  [_] psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
  [_] psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica
  poligraf.
  h) concluziile/constatarile activităţii de control profesional preliminar:
  Conditii de spatiu:
 
____________________________________________________________________________
__________________
  __________________________________________________
              Conditii privind dotarea metodologica:
 
____________________________________________________________________________
___________________
  _________________________________________________
  i) Alte conlcuzii: ____________________________________________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
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____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________
 
____________________________________________________________________________
__________________.
   
  Psihologii mandatati :                                               Psiholog controlat :
   
  _________________________________             _________________________________
   
  _________________________________  
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