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ANEXA Nr. 2C 

la norme 

 

CONȚINUTUL 
dosarului de atestare profesională Nivelul I de specializare - practicant, 

regim exercitare - autonom  
 

Specialitatea psihoterapie 
 
Dosarul pentru obținerea atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim 
exercitare - autonom, specialitatea psihoterapie, conține următoarele documente: 
 
1. cerere adresată Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România pentru obținerea 
atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, 
specialitatea psihoterapie - în original; 
2. carte de identitate - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 
3. certificat de căsătorie sau hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de divorț (dacă este 
cazul) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu a fost depus/ă în dosar/e anterior 
înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări); 
4. cazier judiciar, ce nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni calculate începând cu data eliberării acestuia și 
până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în original (dacă 
nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România 
sau au trecut 6 luni de la cel depus anterior); 
5. adeverință medicală, ce nu trebuie să fie mai veche de 6 luni calculate începând cu data eliberării 
acesteia și până la data înregistrării dosarului la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în 
original (dacă nu a fost depusă în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului 
Psihologilor din România sau au trecut 6 luni de la cea depusă anterior); 
6. curriculum vitae - în original (dacă nu a fost depus în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director 
al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări); 
7. diplomele de studii sau documentele echivalente - exemplificativ - adeverințe de promovare a 
examenului de licență, certificate de recunoaștere a studiilor făcute în străinătate, diplome de licență 
asimilate în condițiile legii etc. și anexele acestora - în copie certificată pentru conformitate cu originalul 
(dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din 
România sau au intervenit modificări); 
8. diploma ce atestă absolvirea unui program de studii universitare de master în psihologie, acreditat în 
condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de 
specializare clinic sau diploma ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie sau diploma 
echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip 
Bologna) - în copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e 
anterior înaintat/e Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit 
modificări); 
NOTĂ: 
Până la data de 5.03.2022, absolvenții care la data de 5.03.2019 se aflau înscriși într-un program de 
formare profesională complementară de lungă durată și psihologii care la data de 5.03.2019 dețineau un 
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atestat de liberă practică pentru treapta de practicant vor putea obține dreptul de liberă practică, 
nivelul I de specializare - practicant, regim exercitare - autonom, specialitatea psihoterapie, pe baza 
normelor aplicabile la data de 4.03.2019. 
9. certificatul ce atestă parcurgerea unui program de formare profesională de lungă durată în 
specialitatea psihoterapie, avizat de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, în 
vederea obținerii atestării profesionale pentru treapta de practicant, regim de exercitare autonom - în 
copie certificată pentru conformitate cu originalul; 
10. atestatul de liberă practică în specialitatea psihoterapie, treapta practicant, regim de exercitare 
supervizare - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 
11. dovada desfășurării activității de minimum 1 an ca psiholog practicant/deținător al unui atestat cu 
competență, în condiții de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie - certificatul de 
înregistrare, anexa/ele și certificatul de înregistrare fiscală pentru forma de exercitare a profesiei de 
psiholog cu drept de liberă practică avizată de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din 
România pentru specialitatea psihoterapie și/sau contractul individual de muncă, extrasul din Revisal și 
fișa postului pentru activitatea desfășurată în calitate de salariat, iar pentru psihologii din structurile 
apărării, ordinii publice și siguranței naționale, adeverințe care să ateste vechimea în muncă și în 
specialitate, în conformitate cu actele normative în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România - în 
copie certificată pentru conformitate cu originalul (dacă nu au fost depuse în dosar/e anterior înaintat/e 
Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România sau au intervenit modificări); 
12. diploma/ele și/sau certificatul/ele ce atestă întrunirea numărului minimal de credite profesionale 
prevăzut de dispozițiile legale aplicabile - în copie certificată pentru conformitate cu originalul; 
13. contract/e de supervizare profesională în specialitatea psihoterapie pentru o perioadă de minimum 
1 an și întrunirea numărului de ore prevăzut în hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România, 
înregistrat/e la Secretariatul Colegiului Psihologilor din România - în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul; 
14. raport final favorabil de supervizare profesională, în specialitatea psihoterapie - în copie certificată 
pentru conformitate cu originalul. 


