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STATUTUL 
ASOCIAȚIEI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

 
 
Cap. I. Dispoziții generale 
 
Art. 1. „Asociația Psihologilor din România” este o organizație profesională, neguvernamentală, 
apolitică și non-profit, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, prin 
voința de asociere a membrilor semnatari. 
 
Art. 2. Scopul Asociației Psihologilor din România este acela de a susține și promova dezvoltarea 
psihologiei ca știință și profesie, aflate în strânsă interdependență, având ca finalitate creșterea 
calității vieții umane și a eficienței activităților sociale și economice. 
 
Art. 3. Obiectivele Asociației Psihologilor din România sunt:  

a) Promovarea unor standarde ridicate de competență și de etică profesională în 
psihologie; 

b) Organizarea de manifestări științifice și profesionale, inclusiv publicarea unor reviste 
proprii; 

c) Promovarea cercetării științifice fundamentale și aplicate; 
d) Stimularea schimburilor și contactelor științifice interne și internaționale; 
e) Reprezentarea psihologiei și psihologilor în relația cu alte profesii, instituții și 

societatea; 
f) Reprezentarea psihologilor din România în fața unor organisme europene și 

internaționale; 
g) Reprezentarea psihologilor din România în fața organismelor statului, inclusiv prin 

propuneri în favoarea profesiei de psiholog. 
h) Dezvoltarea unor mecanisme legale și instituționale eficiente de respectare a 

drepturilor psihologilor, a clienților acestora și monitorizarea instituțiilor relevante; 
i) Îmbunătățirea cadrului legislativ și a practicilor privind formarea academică și non-

academică în psihologie și exercitarea profesiei de psiholog în România; 
j) Dezvoltarea unor practici și mecanisme instituționale pentru creșterea transparenței 

și bunei guvernări în domeniul profesiei de psiholog; 
k) Monitorizarea, sesizarea autorităților competente și luarea de poziții publice 

împotriva abuzurilor autorităților ce reglementează profesia de psiholog; 
l) Sesizarea autorităților publice și inițierea de litigii în cazuri de încălcări ale 

drepturilor psihologilor sau ale beneficiarilor serviciilor psihologice. 
 
Art. 4. Asociația va putea înființa, cu aprobarea adunării generale, societăți comerciale și va 
desfășura activități economice directe cu caracter accesoriu și în strânsă legătură cu scopul principal 
al asociației. 
 
Art. 5. Denumirea asociației este „Asociația Psihologilor din România”, numită în continuare 
„Asociație”. 
 
Art. 6. Sediul Asociației Psihologilor din România este în București, Bd. Iuliu Maniu 1-3, sector 6, Corp 
A, et. 5, sala 507B. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin decizia Consiliului Director și 
va fi comunicată instanțelor judecătorești. 
 
Art. 7. Asociația se constituie pe durată nelimitată. 
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Art. 8. Patrimoniul inițial al Asociației este de 500 lei. 
 
 
Cap. II. Membri 
 
Art. 9. Asociația Psihologilor din România se compune din membri plini, membri asociați, și membri 
de onoare. Membrii plini trebuie să dețină o diplomă de studii academice în psihologie. 
 
Art. 10. Dobândirea calității de membru plin și membru asociat se face prin îndeplinirea 
următoarelor condiții: 

a) Depunerea documentației de înscriere in conformitate cu regulamentul de înscriere, 
elaborat de Consiliul director; 

b) Aprobarea in Consiliul director; 
c) Plata cotizației pe anul în curs. 

 
Art. 11. Dobândirea calității de membru de onoare se face prin hotărârea Consiliului director, ca o 
recunoaștere a meritelor excepționale în plan profesional și științific, afirmate pe plan național și 
internațional, precum și a contribuției deosebite aduse la atingerea obiectivelor APR. 
 
Art. 12. Pierderea calității de membru se face în următoarele condiții: 

a) În cazul unei cereri scrise adresată de către membru Consiliului director, prin luare la 
cunoștință de către Consiliul director; 

b) În cazul neplății cotizației timp de doi ani consecutiv, prin hotărâre a Consiliului 
director; 

c) În cazul unor prejudicii morale sau materiale aduse asociației, prin aprobare de către 
Adunarea Generală, la propunerea Consiliului director. 

 
Art. 13. Drepturile membrilor plini sunt: 

a) Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale asociației, drept condiționat de 
îndeplinirea la zi a obligației de plată a cotizației; 

b) Să participe, fără restricții sau discriminări, la manifestările organizate și să 
beneficieze de toate oportunitățile puse la dispoziție de către asociație membrilor 
săi; 

c) Să sesizeze organele de conducere, în situațiile în care apreciază că interesele lor ca 
membri ai asociației, au fost lezate. 

 
Art. 14. Drepturile membrilor asociați sunt: 

a) Să participe, fără restricții sau discriminări, la manifestările organizate și să 
beneficieze de toate oportunitățile puse la dispoziție de către asociație membrilor 
săi; 

b) Să sesizeze organele de conducere, în situațiile în care apreciază că interesele lor ca 
membri ai asociației, au fost lezate. 

 
Art. 15. Obligațiile membrilor plini și ale membrilor asociați: 

a) Sa respecte statutul și hotărârile organelor de conducere; 
b) Membrii plini plătesc o cotizație anuală fixată de Consiliul director; 
c) Membrii asociați plătesc o cotizație echivalentă cu 50% din cotizația membrilor plini; 
d) Sa achite cotizația anuala în termenul și condițiile fixate de Consiliul director. 

 
Art. 16. Membrii de onoare nu plătesc cotizație, au aceleași drepturi ca și membrii plini, cu excepția 
dreptului de vot, și nu pot fi aleși în organele de conducere. 
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Capitolul III. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociației: 
 
Art. 17. Veniturile asociației provin din: 

a) Cotizațiile membrilor; 
b) Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 
c) Venituri realizate din activități economice directe: editare și difuzare de materiale 

profesionale sau științifice, activități din sfera educației permanente; 
d) Donații, sponsorizări, în condițiile legii; 
e) Alte venituri, în condițiile legii. 

 
 
Cap. IV Organizarea și funcționarea asociației 
 
Art. 18. Organele asociației sunt: 

a) Adunarea generală; 
b) Consiliul director; 
c) Cenzorul sau Comisia de cenzori; 
d) Trezorierul. 

Numărul maxim de mandate consecutive pentru oricare dintre forurile de conducere de la punctele 
(b) și (c) este de 2 mandate. 
 
Art. 19. Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor cu drept de 
vot și se întrunește o dată pe an, în sesiune ordinară, sau la nevoie în sesiune extraordinară. 
 
Art. 20. În pregătirea Adunării generale, Consiliul director va transmite tuturor membrilor, prin 
email, ordinea de zi și problemele supuse la vot. 
 
Art. 21. Adunarea generală se consideră constituită cu prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre 
membrii asociației cu drept de vot. Dacă la data primei convocări nu se întrunește cvorumul, 
Consiliul director reprogramează adunarea generală în termen de maxim 30 de zile calendaristice. La 
acest termen cvorumul statutar este de un sfert din membrii cu drept de vot. Prin „prezență” se 
consideră prezența fizică sau existența unui document olograf sau a unuia electronic, care exprimă 
voința de vot în legătură cu documentele supuse aprobării.  
 
Art. 22. Votul în adunarea generală se exprimă individual. Membrii care nu participă își pot exprima 
votul în scris, prin poștă sau mijloace electronice. O hotărâre se consideră aprobată prin votul 
majorității simple a membrilor prezenți.  
 
Art. 23. Atribuțiile adunării generale sunt următoarele: 

a) Stabilește strategia și obiectivele generale ale asociației; 
b) Aprobă modificările la statut; 
c) Alege Consiliul director al asociației; 
d) Alege președintele, vicepreședintele și secretarul general al asociației; 
e) Aprobă solicitările și încheie protocoalele de afiliere; 
f) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil; 
g) Alege cenzorul sau Comisia de cenzori; 
h) Aprobă propunerile de excludere din asociație; 
i) Aprobă dizolvarea și lichidarea asociației precum și stabilirea destinației bunurilor 

rămase după lichidare. 
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Art. 24. Consiliul director este alcătuit din 15 membri, aleși pentru un mandat de patru ani, cu drept 

de realegere pentru al doilea mandat consecutiv. Președintele, vicepreședintele și secretarul 

general, fac parte de drept din consiliul director. 

 
Art. 25. 

(1) Atribuțiile Consiliului director 

a) Elaborează programul de activitate anual și de perspectivă al asociației; 
b) Propune și urmărește realizarea bugetului anual al asociației; 
c) Propune și urmărește politica de personal și organigrama asociației; 
d) Convoacă adunarea generală și elaborează ordinea de zi a acesteia; 
e) Organizează alegerile; 
f) Aprobă cererile de înscriere în asociație; 
g) Hotărăște nivelul cotizației anuale pentru membrii plini; 
h) Face propuneri pentru excluderea din asociație sau de încetare a afilierii; 
i) Aprobă înființarea de secțiuni, grupuri de lucru sau comisii; 
j) Numește trezorierul. 

(2) Consiliul director adoptă hotărâri: 

a)  În ședințe convocate de către președintele Asociației 

b) Prin consultarea membrilor Consiliului prin intermediul mijloacelor electronice. 

Președintele Asociației sau o altă persoana desemnată comunică și centralizează 

documentele de vot. Votul se exprimă prin completarea, semnarea și trimiterea prin 

email a imaginii scanate a formularului de vot până la o dată stabilită.   

(3) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. 

Art. 26. Președintele este ales de Adunarea generală, cu votul majorității simple, pentru un mandat 
de patru ani, cu drept de realegere pentru al doilea mandat consecutiv. Atribuțiile sale sunt: 

a) Convoacă și prezidează ședințele consiliului director; 
b) Reprezintă asociația în raporturile cu alte asociații, instituții sau organizații; 
c) Este responsabil cu conducerea operativă a asociației. 
d) Are drept de vot în Consiliul director. 

 
Art. 27. Vicepreședintele este ales de Adunarea generală, prin majoritate simplă de voturi, pentru un 
mandat de patru ani, cu drept de realegere consecutivă pentru încă un mandat, și are următoarele 
atribuții: 

a) Preia sarcinile președintelui la cererea acestuia, sau în situația in care este 
indisponibil. Dacă interimatul funcției de președinte depășește șase luni / un an, 
acesta devine de drept președintele asociației, până la expirarea mandatului. 
Preluarea mandatului de către vicepreședinte se face prin hotărârea Consiliului 
director, pe baza unei solicitări scrise din partea președintelui sau, în cazul 
indisponibilității acestuia, prin constatarea îndeplinirii condițiilor statutare. În 
această situație, funcția de vicepreședinte va fi preluată de unul dintre membrii 
Consiliului director, prin alegeri interne; 

b) Are drept de vot în Consiliul director. 
 
Art. 28. Secretarul general este ales de Adunarea generală pentru un mandat de patru ani, cu drept 
de realegere consecutiva pentru încă un mandat. Atribuțiile acestuia sunt următoarele: 

a) Îndeplinește activități de ordin tehnic și de administrare a resurselor asociației; 
b) Răspunde de organizarea manifestărilor APR; 
c) Are drept de vot în Consiliului director. 
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Art. 29. Cenzorul sau Comisia de cenzori este aleasă de către Adunarea generală și are următoarele 
atribuțiuni: 

a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației; 
b) Întocmește rapoarte și le prezintă Adunării generale; 
c) Poate participa la ședințele Consiliului director, fără drept de vot; 
d) Verifica execuția bugetului de venituri și cheltuieli, realizează bilanțul contabil, 

aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli; 
e) Întocmește rapoarte financiar-contabile și le prezintă Adunării generale; 
f) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

generală. 
 

Art. 30. Trezorierul este responsabil cu gestionarea fondurilor asociației și susține anual un raport în 
fața Adunării generale. 
 
Art. 31. Procedura de alegere pentru organele asociației: 

a) Consiliul director transmite membrilor asociației o listă deschisă de propuneri, 
solicitându-se acordul pentru includerea pe lista de vot, precum si alte propuneri; 

b) Consiliul director va selecta pentru listele de vot propunerile care au întrunit cel 
puțin 5% din adeziunile exprimate; 

c) Persoanelor propuse li se cere acordul după care vor fi incluse pe lista de vot; 
d) Se constituie listele de vot, care se spun aprobării Adunării generale. 

 
Art. 32. Asociația își poate constitui filiale ca structuri teritoriale, cu un număr de minim trei membri, 
organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației. 
 
Art. 33. Organizarea pe secțiuni  

a) Secțiunile asociației se organizează la inițiativa membrilor și cu aprobarea Consiliului 
director, atunci când exprimă un interes real care garantează o activitate susținută și 
utilă pentru membrii săi. 

b) Secțiunile se organizează pentru a acoperi domenii majore ale intereselor 
profesionale și științifice, pe criterii exclusive de specializare.  

c) Aprobarea înființării unei secțiuni se va întemeia pe baza solicitării unui procent 
minim de 1% dintre membrii asociației, cu evitarea paralelismului și a suprapunerii 
cu secțiuni deja existente. 

d) O secțiune se poate înființa și pe baza unei organizații sau asociații deja existente, 
afiliate la APR, situație în care își poate păstra numele inițial, cu designația „Secțiune 
a APR”. 

e) Dizolvarea secțiunii se poate face prin autodizolvare, sau prin hotărârea Consiliului 
director, atunci când se constată absența unei activități semnificative pe durata a doi 
ani consecutiv sau dacă, prin activitatea sa, contravine statutului APR. 

f) Secțiunile își vor elabora propriul statut de organizare și funcționare, fără a 
contraveni statutului APR. Pot face obiectul de reglementare prin statutul propriu 
numai aspectele care nu sunt reglementate de către statutul APR. Statutul 
secțiunilor și modificările acestuia vor fi aprobate de Consiliul director.  

g) Secțiunea va fi condusă de un președinte și un secretar; se pot prevedea și alte 
funcții, în raport cu cerințele proprii de organizare.  

h) Președintele secțiunii va prezenta un raport anual de activitate în Consiliul director. 
i) Secțiunea poate solicita fonduri din bugetul APR pentru activitățile incluse în 

programul propriu, cu aprobarea Consiliului director al APR. Orice alte fonduri 
procurate de către secțiune, în conformitate cu statutul APR, vor fi puse integral la 
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dispoziția secțiunii, prin intermediul bugetului APR, daca destinația acestor fonduri 
nu contravine obiectivelor APR. 

j) Președintele secțiunii are dreptul de a participa la ședințele Consiliului director, fără 
drept de vot.  

 
 
Cap. V. Dizolvarea si lichidarea asociației 
 
Art. 34. Asociația se dizolvă prin votul a 2/3 din numărul membrilor, care hotărăsc și asupra 
transmiterii patrimoniului asociației către o altă asociație cu scopuri similare. 
 
 
 
 

Aprobat în Adunarea Generală a Membrilor Asociației Psihologilor din România din 15.09.2017  
 
 

 

Confirm autenticitatea, împuternicit Dragoș Iliescu 

 


