
  

 

 

   

Nr. înreg. Registratura generală a CPR: 913/15.03.2023 

Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Colegiului Psihologilor din România 

Din data de 27.02.2023 

desfășurată în sistem on-line, pe platforma audio-video Zoom, conform licenței deținută de către Colegiului Psihologilor din România 

La ședința extraordinară a Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 27 februarie 2023 au participat membrii Comitetului 

director al Colegiului Psihologilor din România și președinții filialelor teritoriale, întrunind astfel componența Consiliului Colegiului Psihologilor din 

România, în conformitate art. 17, alin. (1) 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. 

În continuare sunt menționați membrii Consiliului Colegiului, 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: 

Constantin-Edmond Cracsner (președinte Colegiul Psihologilor din România), Claudia-Gabriela Dumitriu (președinte Comisia de psihologie clinică 

și psihoterapie), Octavian Cosmin Popa (vicepreședinte Comisia de psihologie clinică și psihoterapie), Cătălin Luca (membru Comisia de psihologie 

clinică și psihoterapie), Anca Dobrean (Domuța) (membru Comisia de psihologie clinică și psihoterapie), Aurora Frunză (Filip) (membru Comisia de 

psihologie clinică și psihoterapie), Eliza Penelopa Nicolaeascu (Ciulu) (membru Comisia de psihologie clinică și psihoterapie), Aurora Szentágotai-

Tătar (membru Comisia de psihologie clinică și psihoterapie), Adela Mihaela Țăranu (Drăgan) (membru Comisia de psihologie clinică și psihoterapie), 

Laura Cristina Pătruț (Radu) (președinte Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor), Angelica Hălmăjan (Brihan) (vicepreședinte 

Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor), Radu Mălin Oprița (secretar Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor), 

Elena Anghel (membru Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor), Aurora Manolachi (membru Comisia de psihologia muncii, 

transporturilor și serviciilor), Romeo Mocanu (membru       Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor), Nicolae Adrian Opre  (președinte 

Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională), Adrian Marian Roșan (vicepreședinte Comisia de psihologie educațională, 



  

 

 

   

consiliere școlară și vocațională), Elena Anghel Stănilă (secretar   Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională), Angela 

Bogluț (Balint) (membru Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională), Izabela-Ramona Lupu (membru Comisia de psihologie 

educațională, consiliere școlară și vocațională), Roxana-Andreea Toma (membru Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și 

vocațională), Vasile Marineanu (președinte Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională), Corneliu Ștefan Liță 

(vicepreședinte Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională), Clara Maria Neacșu (Crețu) (secretar Comisia de 

psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională), Petru-Călin Grigoraș (membru Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională), Darius Mihai Turc (membru Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională), Eugen Corneliu 

Havârneanu (președinte Comisia metodologică), Mihaela Grigoraș (Nicolescu) (vicepreședinte Comisia metodologică), Rosana Olimpia Stan (Borza) 

(secretar Comisia metodologică), Cristina Anamaria Costescu (Pop) (membru Comisia metodologică), Bogdan Cezar Ion (membru Comisia 

metodologică), Marius Eleodor Milcu (membru Comisia metodologică), Florin-Alin Sava (președinte Comisia de deontologie și disciplină), Petrică 

Alexa (Vicepreședinte Comisia de deontologie și disciplină), Camelia Elena Băncilă (Secretar Comisia de deontologie și disciplină), Daniel 

Constantinescu (membru Comisia de deontologie și disciplină), Ion Duvac (membru Comisia de deontologie și disciplină), Ovidiu Mărginean (membru 

Comisia de deontologie și disciplină), Codruța Alina Popescu (membru Comisia de deontologie și disciplină), Petrișor Țepurlui (membru Comisia de 

deontologie și disciplină) și Armand Cătălin Veleanovici (membru Comisia de deontologie și disciplină). 

 

Eliza Boilă (președinte filiala Alba), Adriana Popa (președinte filiala Arad), Narcis Sima (președinte filiala Argeș), Ovidiu Bălean (președinte filiala 

Bacău), Cioară Marius (președinte fiala Bihor), Cristiana Bacalu (președinte filiala Brăila), Ovidiu Herciu (președinte filiala Brașov), Adrian Luca 

(președinte filiala București), Marina Bivolu (președinte filiala Buzău), Iulia Marinela Stanciu (președinte filiala Iași), Mihaela Rus (președinte filiala 

Constanța), Claudia Sărățeanu (președinte filiala Covasna), Simona Grujdin (președinte filiala Dolj), George Grădinaru (președinte filiala Galați), Marius 

Firiza (președinte filiala Gorj), Florin Tirian (Filiala Hunedoara) Nicoleta Stancu (președinte filiala Ialomița), Constantin Bere (președinte filiala Iași), 

Diana Skolka (președinte filiala Maramureș), Gabriela Jakab (președinte filiala Mureș), Mihaela Creangă (președinte filiala Neamț), Aurora Szocs 

(președinte filiala Olt), Alina Mihalache (președinte filiala Prahova), Paula Neagu (președinte Filiala Sălaj), Christian Vlad (președinte filiala Satu Mare), 



  

 

 

   

Răzvan Iliș (președinte filiala Sibiu), Teodor Voicu (președinte filiala Timiș), Silvia Miloș (președinte filiala Tulcea), Adrian Sandu (președinte filiala 

Vâlcea) și Lavinia Budescu (președinte filiala Vrancea). 

Domnul Președinte Constantin-Edmond Cracsner constată îndeplinită condiția de cvorum și declară deschisă ședința. 

Se prezintă ordinea de zi, astfel cum este cuprinsă în art. 1 din Dispoziția nr. 05 din 10.02.2023 privind convocarea ședinței extraordinare a 

Consiliului Colegiului Psihologilor din România, astfel:  

1) Prezentarea, dezbaterea și supunerea la vot a Raportului privind execuția bugetară pentru anul 2022. 

2) Prezentarea, dezbaterea și supunerea la vot a Proiectului de buget al Colegiului Psihologilor din România, pentru anul 2023, ca parte a 

Proiectului de buget a Colegiului Psihologilor din România pentru perioada 2023-2027. 

3) Diverse. 

Se supune la vot prezența la ședința extraordinară a Consiliului Colegiului Psihologilor din România a următoarelor persoane: doamna Mirela Ipcar 

(Specialist în relații publice), în vederea redactării transcriptului de ședință, doamna Maria-Ruxandra Konradi (Consilier juridic), în vederea redactării 

Minutei de ședință, doamna Ioana Ghinea (Expert contabil) și doamna Luciana Andrei (Economist) în vederea informării membrilor Consiliului 

Colegiului Psihologilor din România cu privire la execuția bugetară pentru perioada ianuarie-decembrie 2022 și cu privire la Proiectul de buget pentru 

anul 2023 și proiecția bugetară pentru perioada 2024-2027 – Se aprobă: 60 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. 

Se analizează, se dezbat și se supun la vot punctele aprobate pentru ordinea de zi, astfel: 

1. Doamna Laura Pătruț, Coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea Proiectului de buget și doamna Ioana Ghinea, Expert contabil, 

prezintă membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din România execuția bugetară pentru perioada ianuarie-decembrie 2022 și răspund 

întrebărilor membrilor Consiliului în legătură cu aceasta. Se supune la vot execuția bugetară pentru perioada ianuarie-decembrie 2022 – Se 

aprobă: 66 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. 

2. Doamna Laura Pătruț, Coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea Proiectului de buget și doamna Ioana Ghinea, Expert contabil, 

prezintă membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din România Proiectul de buget pentru anul 2023 și proiecția bugetară pentru perioada 



  

 

 

   

2024-2027, cu propunerea de modificare a Proiectului de buget pentru anul 2023, în senul suplimentării sumei bugetate pentru cheltuielile 

aferente serviciilor prestate de terți cu o sumă destinată achiziționării de semnături electronice certificate pentru psihologii care, până la data 

de 30.04.2023, achită integral cotizația pentru anul 2023. Semnăturile electronice vor avea un termen de valabilitate de 1 an cu posibilitatea 

de prelungire a acestuia. – Se aprobă: 67 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere. 

3. Se supun la vot proiecțiile de buget pentru anii 2024-2027. – Se aprobă: 67 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere. 

4. Se supune la vot Proiectul de buget pentru anul 2023 cu modificarea aprobată anterior, în senul suplimentării sumei bugetate pentru cheltuielile 

aferente serviciilor prestate de terți cu o sumă destinată achiziționării de semnături electronice certificate pentru psihologii care, până la data 

de 30.04.2023, achită integral cotizația pentru anul 2023. – Se aprobă: 68 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 abținere. 

 

Se supune la vot Minuta ședinței extraordinare a Consiliului Colegiului Psihologilor din România din data de 27.02.2023 – se aprobă – 68 voturi 

pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abțineri. 

Prezenta Minută este întocmită și tehnoredactată de Maria-Ruxandra Konradi, Consilier juridic, aprobată în termeni de acuratețe de către membrii 

Consiliului Colegiului Psihologilor din România prezenți la finalul ședinței, verificată de către doamna Laura-Cristina Pătruț, președinte al Comisiei de 

psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, 

și avizată de Dr. CONSTANTIN EDMOND CRACSNER, Președintele Colegiul Psihologilor din România    
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