
 1

 
 

NORME 
privind regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese aplicabile membrilor organelor 

de conducere şi control ale Consiliului Colegiului Psihologilor din România 
 
   
CAPITOLUL I  
Dispoziţii generale  
 
Art. 1. Prezenta hotărâre reglementează regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese ce 
pot interveni în exercitarea calităţii de membru în organele de conducere şi control ale Colegiului 
Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiul.  
 
Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică membrilor Consiliului Colegiului, psihologilor 
desemnaţi drept candidaţi pentru ocuparea funcţiilor în cadrul organelor de conducere ale 
Colegiului, celor care ocupă astfel de funcţii şi celor mandataţi pentru desfăşurarea activităţilor 
de control asupra modului de exercitare a profesiei de psiholog.  
 
 Art. 3. - (1) Se află într-o situaţie de incompatibilitate membrul organelor de conducere şi 
control ale Colegiului care îşi exercită atribuţiile legale în împrejurări care aduc atingere 
demnităţii profesionale sau bunelor moravuri, ori care ar crea o stare de îndoială asupra 
imparţialităţii şi obiectivităţii acestuia.  
(2) Conflictul de interese reprezintă una dintre situaţiile de fapt şi de drept care influenţează sau 
poate influenţa capacitatea membrilor organelor de conducere şi control ale Colegiului de a 
acţiona cu obiectivitate şi imparţialitate sau care îl împiedică, în orice moment al exercitării 
mandatului său, să acorde prioritate intereselor tuturor membrilor Colegiului, situându-l într-o 
stare de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de psiholog sau cu deţinerea calităţii de 
membru într-un organ de conducere sau de control al Colegiului.  
 
     
CAPITOLUL II  
Dispoziţii privind regimul incompatibilităţilor  
 
Art. 4. - (1) Prezentul capitol detaliază stările de incompatibilitate în exercitarea profesiei de 
psiholog, în aplicarea prevederilor art. 21 lit. b) şi c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea 
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege, precum şi pentru detalierea şi 
punerea în aplicare a celorlalte dispoziţii privind alegerea organelor de conducere ale Colegiului.  
(2) Incompatibilităţile privind calitatea de membru în organele de conducere şi control ale 
Colegiului sunt cele reglementate de lege, precum şi de dispoziţiile prezentului titlu.  
 
Art. 5. - Calitatea de membru al organelor de conducere ale Colegiului este incompatibilă cu:  
a) desfăşurarea oricăror activităţi care atrag activarea stării de incompatibilitate cu calitatea de 
membru al Colegiului, potrivit dispoziţiilor legii;  
b) suspendarea sau încetarea dreptului de liberă practică, conform prevederilor legale în vigoare;  
c) desfăşurarea unor activităţi de natură a discredita şi defăima Colegiul, ca organizaţie 
profesională reprezentativă, precum şi organele acestuia de conducere şi de control;  
d) desfăşurarea unor acţiuni de natură a aduce atingere funcţionării normale a Colegiului;  
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e) desfăşurarea unor activităţi de promovare sau implementare a unor măsuri ilegale, contrare 
prevederilor actelor normative în vigoare privind exercitarea activităţii profesionale de către 
psihologi;  
f) difuzarea ilegală a informaţiilor confidenţiale privind activităţile psihologice desfăşurate, 
acţiuni care au ca scop discreditarea şi defăimarea psihologilor, a activităţilor profesionale 
desfăşurate de către aceştia sau a beneficiarilor serviciilor psihologice.  
g) funcţia de tip administrativ deţinută în cadrul Colegiului, care ar putea reclama prezenţa unui 
conflict de interese;  
h) stabilirea existenţei unui conflict de interese cu o altă funcţie publică sau privată remunerată 
sau neremunerată.  
 
Art. 6. - (1) Calitatea de membru al organelor de control profesional ale Colegiului este 
incompatibilă cu:  
a) desfăşurarea oricăror activităţi care atrag activarea stării de incompatibilitate cu calitatea de 
membru al organelor de conducere ale Colegiului, potrivit dispoziţiilor legii şi a prezentelor 
norme;  
b) prezenţa unui conflict de interese cu psihologii cu drept de liberă practică sau formele de 
exercitare a profesiei asupra cărora urmează să realizeze activitatea de control şi supraveghere 
profesională;  
c) existenţa oricărui litigiu de ordin comercial sau profesional între psihologul care urmează să 
îndeplinească atribuţii de control profesional şi entităţile supuse controlului profesional.  
(2) Membrii Colegiului care au fost sancţionaţi cu mustrare sau avertisment, conform legii, nu 
mai pot fi mandataţi de Comitetul director pentru desfăşurarea activităţilor de control asupra 
modului de exercitare a profesiei de psiholog.  
 
Art. 7. - Calitatea de membru al Comisiei metodologice din cadrul Comitetului director al 
Colegiului este incompatibilă cu:  
a) desfăşurarea oricăror activităţi care atrag activarea stării de incompatibilitate cu calitatea de 
membru al organelor de conducere ale Colegiului, potrivit dispoziţiilor legii şi a prezentelor 
norme.  
b) îndeplinirea oricărei activităţi de producere, distribuţie, vânzare directă, precum şi de 
experimentare şi cercetare în vederea comercializării ori distribuirii, cu privire la metodele şi 
tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică;  
c) calitatea de asociat şi/sau administrator într-o entitate care desfăşoară activităţi de producere, 
distribuţie, vânzare directă, precum şi de experimentare şi cercetare în vederea comercializării ori 
distribuirii, cu privire la metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică;  
d) calitatea de soţ, rudă sau afin până la gradul al II-a, inclusiv, cu asociatul sau administratorul 
dintr-o entitate care desfăşoară activităţi de producere, distribuţie, vânzare directă, precum şi de 
experimentare şi cercetare în vederea comercializării ori distribuirii, cu privire la metodele şi 
tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică;  
(2) Membrii Comisiei metodologice din cadrul Comitetului director al Colegiului se vor abţine în 
mod obligatoriu de la orice act de analiză şi decizie cu privire la cererile depuse de către soţul, 
ruda sau afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv, sau a căror obiect îl constituie activitatea 
profesională a soţului, rudei sau afinului acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv.  
 
Art. 8. - (1) Calitatea de membru al Comisiei de deontologie şi disciplină din cadrul Comitetului 
director al Colegiului este incompatibilă cu desfăşurarea oricăror activităţi care atrag activarea 
stării de incompatibilitate cu calitatea de membru al organelor de conducere ale Colegiului, 
potrivit dispoziţiilor legii şi a prezentelor norme;  
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(2) Membrii Comisiei de deontologie şi disciplină din cadrul Comitetului director a Colegiului se 
vor abţine în mod obligatoriu de la orice act de analiză şi decizie cu privire la actele de sesizare 
depuse de către soţul, ruda sau afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv, sau a căror obiect 
îl constituie activitatea profesională a soţului, rudei sau afinului acestuia, până la gradul al II-a, 
inclusiv.  
 
Art. 9. - Persoanele care îndeplinesc calitatea de membru în comisiile aplicative din cadrul 
Comitetului director al Colegiului se vor abţine în mod obligatoriu de la orice act de analiză şi 
decizie cu privire la:  
a) cererile şi documentele depuse în vederea obţinerii atestatului de liberă practică de către soţul, 
ruda sau afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv;  
b) cererile şi documentele depuse în vederea înregistrării formelor de exercitare a profesiei de 
psiholog şi a structurilor de psihologie înfiinţate şi declarate de către soţul, ruda sau afinul 
acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv;  
c) cererile şi documentele depuse în vederea obţinerii altor documente de către soţul, ruda sau 
afinul acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv;  
d) cererile şi documentele depuse în vederea obţinerii avizării şi/sau creditării profesionale de 
către asociaţiile, fundaţiile, federaţiile sau celelalte entităţi care pot organiza şi desfăşura 
activităţi de formare profesională continuă, în care deţin calitatea de fondator, asociat, formator 
ori administrator, sau care sunt înfiinţate, conduse sau administrate de soţul, ruda sau afinul 
acestuia, până la gradul al II-a, inclusiv;  
e) cererile şi documentele depuse în vederea obţinerii atestatului de liberă practică de către 
psihologul cu drept de liberă practică cu care au sau au avut încheiate contracte de supervizare 
profesională.  
 
   
CAPITOLUL III  
Conflictul de interese  
 
Art. 10. - (1) Conflictul de interese reprezintă una dintre cauzele activării stării de 
incompatibilitate şi are la bază principiile desfăşurării activităţilor de reprezentare profesională a 
membrilor Colegiului, prevăzute la alin. (2) - (5).  
(2) Principiul apărării prestigiului profesional este constituit din totalitatea îndatoririlor 
membrilor organelor de conducere ale Colegiului prin care este apărat şi promovat prestigiul 
profesiei de psiholog, cu rezonanţă în conştiinţa publică.  
(3) Principiul supremaţiei interesul profesiei de psiholog este reprezentat de totalitatea acţiunilor 
desfăşurate de către membrii organelor de conducere ale Colegiului prin care se urmăreşte 
atingerea intereselor generale ale profesiei de psiholog, în condiţiile legii şi ale actelor normative 
adoptate pentru aplicarea unitară şi detalierea dispoziţiilor legale în vigoare.  
(4) Principiul imparţialităţii actului de decizie este constituit din totalitatea normelor asumate în 
ceea ce priveşte soluţionarea cererilor şi actelor de sesizare fără a pune la îndoială nepărtinirea 
membrilor organelor de conducere ale Colegiului.  
(5) Principiul transparenţei actului de decizie este constituit din normele şi procedurile specifice 
de desfăşurare a activităţii de reprezentare profesională prin care se aduce la cunoştinţa publică 
motivele şi temeiul legal al măsurilor şi deciziilor adoptate.  
 
Art. 11. - Persoanele care candidează pentru calitatea de membru în unul dintre organele de 
conducere ale Colegiului sunt obligate ca înainte de desfăşurarea procedurilor de alegere la nivel 
naţional să depună o declaraţie pe proprie răspundere, al cărui modelul este prezentat în anexa 
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nr.1 referitoare la existenţa sau inexistenţa vreunei stări de incompatibilitate, inclusiv a unui 
conflict de interese, care ar avea efecte asupra eligibilităţii acestora.  
 
Art. 12. - (1) Membrii organelor de conducere şi control ale Colegiului vor depune o declaraţie 
pe proprie răspundere, al cărui modelul este prezentat în anexa nr.2, referitoare la existenţa sau 
inexistenţa vreunei stări de incompatibilitate, inclusiv a unui conflict de interese, care îi 
împiedică să acorde prioritate intereselor tuturor membrilor Colegiului sau care ar putea 
compromite exercitarea obiectivă şi imparţială a atribuţiilor ce le revin.  
(2) Declaraţia de interese se depune în termen de 15 zile de la data validării mandatului ori, după 
caz, de la data desemnării.  
(3) Persoanele care exercită calitatea de membru al organelor de conducere şi control ale 
Colegiului sunt obligate să declare imediat orice modificare apărută în legătură cu situaţia de 
incompatibilitate sau conflict de interese.  
 
Art. 13. - (1) Declaraţiile referitoare la conflictul de interese sunt publice şi se depun la 
secretariatul Comitetului director al Colegiului.  
(2) Evidenţa declaraţiilor de interese se consemnează într-un registru special, ţinut de către 
secretariatul Comitetului director al Colegiului.  
(3) Fapta psihologului care, cu intenţie, depune o declaraţie de interese care nu corespunde 
adevărului, constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează potrivit reglementărilor legale 
în vigoare.  
(4) Incidenţa unei stări de incompatibilitate sau conflict de interese cu privire la calitatea de 
membru în cadrul organelor de conducere ale Colegiului conduce la încetarea de drept a acestei 
calităţi, confirmată prin hotărârea Comitetului director, la propunerea Comisiei de deontologie şi 
disciplină.  
 
Art. 14. - (1) Se interzice folosirea de către un psiholog care îndeplineşte calitatea de membru al 
organelor de conducere sau control ale Colegiului, în interes privat, a însemnelor oficiale ale 
Colegiului, în afara atribuţiilor stabilite prin mandatul acordat.  
(2) Se interzice psihologilor care exercită calitatea de membru al organelor de conducere ale 
Colegiului folosirea sau exploatarea directă ori indirectă a informaţiilor sau datelor confidenţiale, 
protejate de actele normative privind protecţia datelor cu caracter personal, obţinute în legătură 
cu exercitarea atribuţiilor organelor de conducere sau control, în scopul obţinerii de avantaje 
personale sau pentru terţi.  
 
Art. 15. - Psihologilor care exercită calitatea de membru al organelor de conducere ale 
Colegiului le este interzisă exercitarea de presiuni sau influenţarea în vreun fel a personalului 
administrativ al Colegiului, în interes personal sau pentru obţinerea de foloase materiale pentru 
sine ori pentru creşterea prestigiului propriu.  
 
Art. 16. - Membrii organelor de conducere şi control ale Colegiului au obligaţia de a aduce de 
îndată la cunoştinţa Comisiei de deontologie şi disciplină orice presiuni sau ingerinţe în 
exercitarea atribuţiilor ce le revin, care ar putea să le afecteze independenţa sau imparţialitatea 
ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea.  
 
Art. 17. - (1) Membrul Colegiului care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un 
interes legitim ca urmare a existenţei unui conflict de interese prevăzut în prezentul capitol se 
poate adresa Comisiei de deontologie şi disciplină.  
(2) Persoanei care a sesizat conflictul de interese i se comunică, în scris, modul de soluţionare a 
sesizării, în termen de 10 de zile de la data soluţionării acesteia.  
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(3) Fapta celui care, cu ştiinţă, în sesizarea adresată Comisiei de deontologie şi disciplină, face 
afirmaţii mincinoase cu privire la existenţa conflictului de interese al unui membru al organelor 
de conducere şi control ale Colegiului constituie, infracţiune, sau după caz, abatere disciplinară 
şi se pedepseşte conform reglementărilor în vigoare.  
 
Art. 18. - În cazul conflictului de interese prevăzut în prezentul capitol, Comisia de Deontologie 
şi Disciplină se poate sesiza din oficiu.  
 
Art. 19. - Încălcarea obligaţiilor stipulate în prezentele norme constituie abatere disciplinară şi se 
sancţionează, în raport cu gravitatea abaterii, potrivit prevederilor legale în vigoare.  
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.1  
   
   

DECLARAŢIE DE INTERESE 
   
   
            Subsemnatul (a)........................................................., avand codul RUP.................., în 
calitate de membru al Consiliului Colegiului Psihologilor din România, declar pe propria 
răspundere ca indeplinesc conditiile pentru a candida si a detine functia de membru in forurile de 
conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania.  
            Prezenta declaraţie a fost data pentru validarea candidaturii in forurile de conducere ale 
Colegiului Psihologilor din Romania, in conditiile legii si a prezentelor norme, titularul 
declaratiei fiind responsabil pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.  
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu datele menţionate mai sus.  
   
            Data completării :                                                                                Semnătura:  
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Anexa nr.2  
 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 
 

DECLARAŢIE DE INTERESE 
                

Subsemnatul (a)........................................................., codul RUP.................., în calitate de 
membru al forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania, declar pe propria 
răspundere:  
    
 1. Activităţi profesionale remunerate:  
UNITATEA  
DENUMIRE ŞI ADRESĂ  

CALITATEA  
DEŢINUTĂ  

 1.1. ....     
      
      
      
 2. Calitatea de membru în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: 
UNITATEA  
DENUMIRE ŞI ADRESĂ  

CALITATEA  
DEŢINUTĂ  

 2.1. ....     
      
      
      
3. Calitatea de asociat, acţionar sau membru în organele de conducere la societăţi comerciale şi 
la forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică:  

UNITATEA  
DENUMIRE ŞI ADRESĂ  

CALITATEA  
DEŢINUTĂ  

 3.1. ....     
      
      
      
 Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate.  
   
Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu datele menţionate mai sus.  
   
            Data completării :                                                                                Semnătura:  
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