
Hotărârea Consiliului Director al Asociației 
Psihologilor Brașoveni din 07.04.2014 
privind dezvoltarea proiectelor de formare

Punct de vedere
APSIBV își crește vizibilitatea, utilitatea și veniturile promovând, începând de azi, proiecte de 

formare, inclusiv cele ce privesc formarea profesională continuă a psihologilor. APSIBV va încuraja 

inițiativa membrilor săi și va stimula prin programe speciale astfel de inițiative la nivelul comunității 

locale de psihologi.

Derularea programelor de formare
Veniturile din programele de formare se împart după o formulă de genul: 70% organizarea și 

desfășurarea programului de formare, 30% beneficiul asociației (70/30 este un exemplu).

Etape de implementare a unui program de formare prin APSIBV:

Etape Participanți 

(1) Realizarea propunerii de derulare a unui program de formare și 
prezentarea acesteia bordului Asociației 

(2) Votarea propunerii de către membrii bordului (se vor stabili criterii 
minime, ca de ex.: abordarea pozitivă, abordarea ecologică pentru 
profesie, pentru membrii APSIBV și pentru zonă, realism, utilitate, 
coordonare, modalitate de promovare, resurse și distribuția 
cheltuielilor)

(3) APSIBV va asigura suport pentru implementarea programului, în
limita patrimonului material deținut și atunci când nu implică costuri 
suplimentare de administrare și întreținere, și va furniza asistență 
tehnică prin intermediul bordului sau a specialiștilor de care dispune, 
dacă aceasta este solicitată de inițiatorul programului 

(4) Acordarea acceptului pentru derularea programului
(5) Inițiatorul va obține instrumentele financiare de încasare a taxei de 

participare

Inițiatorul 
(organizatorul)
și 
APSIBV

(6) Creditarea programului (la COPSI)
(7) Promovarea programului
(8) Organizarea programului (organizarea echipei, multiplicarea

suporturilor de curs și a handout-urilor, închirierea sălii, asigurarea 
bazei materiale, a consumabilelor etc.)

(9) Implementarea programului

Organizatorul

(10) Finalizarea programului (eliberarea de diplome în format APSIBV,
realizarea de către organizator a rapoartelor de desfășurare, a 
rapoartelor tehnice și financiare și a rapoartelor de monitorizare, iar 
de către reprezentanții APSIBV a culegerii feedback-lui de la 
participanți) 

(11) Decontarea cheltuielilor
(12) Analiza derulării programului de către bordul Asociației (Asociația 

poate acorda certificate de bonitate și profesionalism sau poate 
retrage inițiativele viitoare ale celor care au organizat și derulat 
programul dacă a fost un eșec) 

Organizatorul
și 
APSIBV



În etapele (6) – (9) APSIBV nu va intervenii în derularea programului decât în cazul în care

inițiatorul sau organizatorii solicită asistență tehnică. 

Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea programului de formare (70% din 

venituri/încasări):

- Cheltuieli privind creditarea programului de formare (COPSI). Cade în sarcina APSIBV doar

înregistrarea ca furnizor de formare profesională (COPSI, CNFPA/ANC etc.). 

- Pregătirea, editarea și multiplicarea curriculei, suportului de curs și a handout-urilor 

- Asigurarea bazei materiale (articolele pe care APSIBV nu le deține încă) 

- Închirierea sălilor de curs sau practică 

- Cheltuieli de transport, cazare și diurnă pentru organizatori și formatori 

- Cheltuieli de administrare și protocol 

- Onorarii pentru organizatori și formatori 

Toate cheltuielile de mai sus vor fi gestionate de organizatorii programului, printr-un

coordonator de program și vor fi justificate cu documente fiscale pentru a fi decontate 

de către APSIBV. 

Beneficiul asociației (30% din venituri/încasări) va fi livrat imediat după încasare, prin 

depunere continuă la trezorierul Asociației sau în bancă și va fi utilizat de bordul Asociației pentru 

atingerea scopului pentru care a fost fondată. 

Facilități pentru membrii APSIBV 
Fiecare organizator va furniza 2 zile/an, gratuit, pentru membrii APSIBV, un curs de formare

continuă sau un workshop. 

Avantaje
- Dezvoltarea inițiativelor locale pentru derularea programelor de formare și conturarea unui 

nume ca școală de psihologie sau formare în Brașov (putem avea inițiative pentru 

multiplicarea programelor de formare și în alte zone din țară, sub egida APSIBV) 

- Creșterea vizibilității Asociației în rândul breslei profesionale, dar și la nivel local, prin 

dezvoltarea de programe de formare cu adresabilitate în zona de business și cea socială 

- Atragerea unor personalități în domeniu ca formatori în cadrul programelor inițiate de 

APSIBV

- Creșterea veniturilor asociației prin beneficiul de 30% 

- Asigurarea banilor necesari derulării altor programe care îi vizează pe psihologi, în special 

pe membrii Asociației 

- Motivarea formatorilor și a organizatorilor programelor de formare 
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Consiliul director al Asociației Psihologilor din Brașov 


