CONTRACT DE SUPERVIZARE PROFESIONALĂ
Nr. ____________ din data de ______________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Dna/Dl. ...................................................................... domiciliat/ă în ...................., str.
..................................., nr. .........., bl. ........, sc. .........., et. ......., ap. ..........,
sector/judeţ...................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ........, nr. ..............., eliberat/ă de
către ...................., la data de ..............., CNP: ........................., psiholog cu drept de
liberă practică, având codul personal ...................., fiind titular/angajat al/în cadrul
cabinetului individual de psihologie ....................................................................
.........................................................................................................................................,
identificat prin cod formă de exercitare .............................., CIF:............., având contul
nr……………………………………………………………………
deschis
la
……………………………………………………, în calitate de SUPERVIZOR şi
Dna/Dl. ...................................................................... domiciliat/ă în ...................., str.
..................................., nr. .........., bl. ........, sc. .........., et. ......., ap. .........., sector/judeţ
...................., legitimat/ă cu CI/BI, seria ........, nr. ..............., eliberat/ă de către
...................., la data de ..............., CNP: ........................., în calitate de psiholog cu
drept de liberă practică, având codul personal ................., în calitate de
SUPERVIZAT,
Au convenit să încheie prezentul contract, potrivit Legii nr. 213/2004 şi Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, având
următoarele clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect supervizarea profesională care constă în
activitatea formativă specifică profesiei de psiholog cu drept de liberă practică prin care
se asigură de către supervizor managementul calităţii actului psihologic, în
conformitate cu prevederile specifice fiecărei specialități de psihologie, potrivit art. 38
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, în specialitatea
...............................................................…1

Prezentul Contract de supervizare profesională poate fi încheiat pentru una dintre
următoarele specialități: psihologie clinică, psihologia muncii şi organizaţională,
psihologia transporturilor, psihologia aplicată în servicii, psihologie educaţională,
consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, psihologie aplicată în domeniul
securităţii naţionale, psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin
tehnica poligraf.
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Pentru specialitățile consiliere psihologică și psihoterapie se utilizează modelul de
contract tripartit specific acestor specialități.

III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. Prezentul contract este încheiat pentru o perioadă de ......... luni/an (-i), începând
cu data de ............................... și pentru un număr de ……….. ore de supervizare
profesională.
Art. 3. Durata prezentului contract va putea fi prelungită, potrivit normelor ce
reglementează supervizarea profesională în specialitățile aferente fiecărei Comisii
aplicative a Colegiului Psihologilor din România.
IV. VALOAREA CONTRACTULUI
Art. 4. Supervizatul are obligaţia achitării către supervizor a sumei de ................
RON/lună, în contul …………………………………………………., deschis la
…………………………………………………………………………….cu condiţia
respectării obligaţiilor asumate de către supervizor.
V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 5. (1) SUPERVIZORUL are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să primească pentru activitatea de supervizare desfăşurată suma negociată şi
prevăzută la art. 3 din prezentul contract;
b) să poată raporta către Colegiul Psihologilor din România orice abatere a
supervizatului constatată în timpul exercitării activităţii de supervizare profesională,
sau după caz, orice situaţie ce ar impune o astfel de raportare;
c) să se bucure de toate drepturile conferite prin actele normative ce reglementează
activitatea de supervizare profesională;
d) să supravegheze, să coordoneze şi să controleze activitatea profesională a
supervizatului;
e) să indice procedurile şi tehnicile de lucru pe care supervizatul trebuie să le urmeze în
exercitarea actului profesional;
f) să întocmească și să elibereze raportul de supervizare asupra activităţii profesionale a
supervizatului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării contractului, cu
excepția situațiilor de forță majoră care pun supervizorul în imposibilitatea de elibera
raportul de supervizare;
g) să respecte dispoziţiile Legii nr. 213/2004, ale Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005 şi ale Codului deontologic al
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din România, precum şi orice altă
prevedere cu caracter normativ privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică.
(2) SUPERVIZATUL are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să fie coordonat în activitatea prestata în condiţii de supervizare profesională;

b) să se poată adresa Colegiului Psihologilor din România cu privire la orice litigiu
apărut în activitatea de supervizare profesională;
c) să achite supervizorului contravaloarea serviciilor de supervizare profesională,
potrivit prezentului contract;
d) să respecte indicaţiile supervizorului cu privire la procedurile şi tehnicile folosite;
e) să nu împiedice în nici un fel activitatea de supraveghere, coordonare şi control a
supervizorului;
f) să respecte dispoziţiile Legii nr. 213/2004, ale Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005 şi ale Codului deontologic al
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică din România, precum şi orice altă
prevedere cu caracter normativ privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică.
VI. SUSPENDAREA EXECUTĂRII CONTRACTULUI
Art. 6. (1) Executarea prezentului contract poate fi suspendată pe perioada apariţiei
unui motiv care ţine de persoana supervizatului sau a supervizorului, cu condiţia
notificării către Colegiul Psihologilor din România, cu cel puţin 15 zile calendaristice
înainte, a motivului care stă la baza cererii de suspendare, cu excepţia cazului fortuit şi
forţei majore.
(2) Suspendarea contractului pe o perioadă mai mare de 30 de zile duce la încetarea de
drept a contractului, cu obligaţia respectării de către fiecare parte a obligaţiilor
scadente, ce le revin acestora potrivit prezentului contract și actelor cu caracter
normativ ce reglementează profesia de psiholog cu drept de liberă practică, în vigoare
la data încheierii contractului.
Art. 7. Modificarea prezentului contract se va putea face numai cu acordul părților, în
baza unui Act Adiţional la prezentul contract, încheiat cu respectarea actelor cu caracter
normativ ce reglementează profesia de psiholog cu drept de liberă practică.
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 8. (1) Prezentul contract încetează de drept în cazul în care:
a) supervizorul sau supervizatul îşi pierd calitatea de psiholog cu drept de liberă
practică, prin retragerea dreptului de liberă practică sau sunt suspendaţi, în condiţiile
legii;
b) suspendarea contractului de supervizare profesională pe o perioadă mai mare de 30
de zile;
c) supervizorul îşi pierde dreptul de supervizare profesională;
d) supervizorul sau supervizatul părăsesc teritoriul României pe o perioadă de cel puţin
30 de zile.
e) La expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

f) Prin reziliere, de plin drept, în cazul în care oricare dintre părți încalcă prevederile
contractuale și persistă în a încălca respectivele clauze și după ce a fost notificat de
cealaltă parte;
(2) Prezentul contract încetează şi prin denunțarea unilaterală, de către oricare dintre
părți, cu respectarea unui preaviz de 30 de zile.
IX. LITIGII
Art. 9. Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi adus la
cunoştinţa Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, în
conformitate cu art. 33, lit. J din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului
Psihologilor din România.
X. DISPOZIȚII FINALE
Prezentul contract de supervizare a fost încheiat astăzi, ..............., în specialitatea
.............................., în 3 (trei) exemplare, a câte 4 pagini fiecare, din care un exemplar
va fi înregistrat la Colegiul Psihologilor din România*.
Supervizor,

(semnătură, parafă și ștampilă formă de exercitare)

Supervizat,

(semnătură şi parafă)

*Înregistrat la Colegiul Psihologilor din România sub nr. ........ din ..............

