
           Anexa nr. 1 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

Filiala_____________________ 

Nr.______Din______________ 

 

                                                                                                              Secretariatul C.D. 

                                                                                               Nr._______ Din_________ 

 

CONȚINUT DOSAR PENTRU ACCES ÎN PROFESIE TREAPTA PRACTICANT ÎN SUPERVIZARE 

 (OBȚINEREA ATESTATULUI DE LIBERĂ PRACTICĂ) 

 

1. Opis cu documentele din dosar – exemplar original; 

2. Cerere pentru obținerea atestatului de liberă practică adresată Comitetului director – 

exemplar original; 

3. Carte de identitate – copie, în conformitate cu originalul; 

4. Certificat de căsătorie/divorţ (dacă este cazul) - copie, în conformitate cu originalul; 

5. Diploma de licenţă și foaia matricolă sau adeverință de absolvire – copie, în conformitate 

cu originalul*;  

* Conformitatea cu originalul se realizează în prezența persoanei care va prelua dosarul. 

Psihologul care va depune dosarul trebuie să prezinte ”Diploma de licenţă și foaia 

matricolă sau adeverință de absolvire” în original, pentru a putea fi verificată 

conformitatea cu originalul. 

6. Diploma de master, doctorat, cursuri de formare complementară (obligatoriu pentru 

specialitățile psihoterapie, consiliere psihologică și psihologie judiciară);  certificatul și 

anexa privind disciplinele din programa de formare/diploma și foaia matricolă sau 

adeverința de absolvire, prin care se certifică parcurgerea programului de formare 

complementară necesar pentru obținerea atestatului de liberă practică pentru treapta de 

psiholog practicant în supervizare în specialitățile  consiliere psihologică, psihoterapie și 

psihologie judiciară, organizat de către un furnizor de formare profesională avizat de către 

Colegiul Psihologilor din România – exemplar original sau copie, în conformitate cu 

originalul*; 

* Conformitatea cu originalul se realizează în prezența persoanei care va prelua dosarul. 

Psihologul care va depune dosarul trebuie să prezinte ”Diploma de licenţă și foaia 

matricolă sau adeverință de absolvire” în original, pentru a putea fi verificată 

conformitatea cu originalul. 

 



7. Cazier judiciar (are valabilitate 6 luni) – exemplar original; 

8. Adeverință medicală (are valabilitate 6 luni) – exemplar original; 

9. CV – exemplar original; 

10. Ultima filă din dosar; 

11. CD-ul/DVD-ul/stick-ul (cu actele scanate în formă continuă – un singur document în format 

pdf) se depune împreună cu dosarul fizic. 

 

*Observație: Pentru „Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională" se depune în dosar și declaraţia pe propria răspundere că psihologul nu se află 

sub incidenţa  art. 20 şi 21 din Legea 213/2004. 

http://www.copsi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=751:legea-nr-2132004-privind-exercitarea-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-infiintarea-organizarea-si-functionarea-colegiului-psihologilor-din-romania&catid=62:legi

