ANEXA NR. 2

Actul constitutiv a I
ASOCIAŢIEI
SOCIETATEA DE PSIHOTERAPIE
E X P E R I E N T I A L Ă ROMÂNĂ
„SPER"

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale şi datele de identificare ale asociaţilor
Art. 1. - (1) Asociaţia funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 246 din 18 iulie 2005
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
având denumirea Asociaţia Societatea de Psihoterapie Experientială Română - SPER,
denumită In continuare Asociaţia SPER, fiind constituită In baza consimţământului exprimat
de către membrii săi fondatori.
(2) La Asociaţia SPER pot adera şi alte persoane fizice care activează în domeniul
psihologiei, sub condiţia respectării cerinţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare de către Consiliul director al Asociaţiei.
(3) Asociaţia SPER este persoană juridică română, de drept privat,
neguvernamentală, fără scop patrimonial, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate
cu prezentul statut şi actele normative în vigoare.
(4) Asociaţia SPER este o organizaţie apolitică, neconfesională, nonprofit,
autonomă, independentă, prin care se urmăreşte realizarea activităţilor generale de
formare profesională specifice profesiei de psiholog în specialităţile prevăzute de art. 14-18
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr.
788/2005, precum şi activităţilor de sănătate, asistenţă socială, psihologică, medicală,
precum şi de training sau formare profesională a adulţilor pentru alte profesii sau ocupaţii,
în condiţiile legii.
(5) Asociaţia SPER are dreptul la afiliere sau aderare la alte organizaţii similare, din
domeniu şi nu numai, interne sau internaţionale, precum şi la stabilirea unor acorduri sau
parteneriate cu alte entităţi care pot sprijini activităţile ce formează obiectul de activitate
al asociaţiei.
CAPITOLUL II
Exprimarea acordului de voinţă cu privire la asociere şi stabilirea
scopului Asociaţiei SPER
Art. 2. - Membrii Asociaţiei SPER, enumeraţi la art. 1 alin. (3), în temeiul dreptului
constituţional la asociere îşi exprimă în mod liber şi de comun acord voinţa de asociere
pentru înfiinţarea Asociaţiei SPER.
Art. 3. - (1) Scopul general al Asociaţiei SPER este realizarea activităţilor generale de
formare profesională specifice profesiei de psiholog în specialităţile prevăzute de art. 14-18
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr.
788/2005, precum şi activităţilor de sănătate, asistenţă socială, psihologică, medicală,
precum şi de training sau formare profesională a adulţilor pentru alte profesii sau ocupaţii,
în condiţiile legii.
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(2) Asociaţia SPER îşi propune ca scop realizarea şi coordonarea activităţii de
cercetare şi dezvoltare a psihoterapiei prin metoda psihoterapiei experienţiale a unificării
(PEU) sau terapia unificării (TU), precum şi a unui sistem de formare unic în această metodă
psihoterapeutică, care poate implica organizarea de cursuri, realizarea de studii, lucrări de
specialitate, cursuri universitare sau nonuniversitare, publicaţii cu caracter ştiinţific şi
profesional, editarea de lucrări în domeniu şi activităţi de editură, activităţi de promovare
şi distribuţie, cooperarea internă şi internaţională, acordarea de diplome şi certificate,
acreditarea unui sistem de promovare în formare bazat pe competenţe evaluate,
elaborarea de proiecte, activităţi şi aplicaţii practice în domeniul psihologiei, traininguri,
activităţi de sănătate, asistenţă socială şi profesională. Obiectivele asociaţiei pot fi
realizate prin obţinerea unor finanţări interne şi internaţionale.
(3) Asociaţia SPER îşi propune promovarea utilizării psihoterapiei şi consilierii
psihologice ca domenii ale profesiei de psiholog, precum şi a psihoterapiei experienţiale a
unificării (PEU) sau terapia unificării (TU) şi a consilierii psihologice în această metodă
psihoterapeutică, atât pentru tratarea cazurilor psihopatologice cât şi pentru dezvoltarea
personală a indivizilor.
(4) Asociaţia SPER este singurul rezervatar al drepturilor de a organiza formarea
profesionala în metoda psihoterapiei experienţiale a unificării (PEU) sau terapia unificării
(TU) şi a consilierii psihologice în această metodă psihoterapeutică, cu acordul şi sub
coordonarea fondatorului metodei, prof. univ. dr. Mitrofan lolanda, în condiţiile legii.
(5) în cadrul asociaţiei SPER funcţionează institutul de psihoterapie SPER, în care se
organizează formarea profesională în metoda psihoterapiei experienţiale a unificării (PEU)
sau terapia unificării (TU), sub conducerea şi coordonarea directă a fondatorului metodei,
prof. univ. dr. Mitrofan lolanda.
CAPITOLUL III
Denumirea asociaţiei
Art. 4. - Denumirea asociaţiei este Asociaţia Societatea de Psihoterapie
Experienţială Română, denumită în continuare Asociaţia SPER.

CAPITOLUL IV
Sediul asociaţiei
Art. 5. - (1) Sediul Asociaţiei SPER este situat în Bulevardul Chişinău, nr. 12, bl. B22, sc.
A, ap. 3, sector 2, Bucureşti.
(2) Asociaţia SPER îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numâr
minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al
asociaţiei. Filialele se constituie prin hotărârea Adunării generale a asociaţiei.
(3) Asociaţia SPER îşi poate constitui sucursale sau puncte de lucru, denumite şi
legaţii ale asociaţiei, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Legaţiile se constituie
prin hotărâre a adunării generale sau a Consiliului director. Adunarea generală sau
Consiliul director vor putea hotărî închiderea punctelor de lucru sau a sucursalelor
asociaţiei.
CAPITOLUL V Durata de funcţionare a asociaţiei
Art. 6. - Asociaţia SPER se înfiinţează pentru un termen nedeterminat.

CAPITOLUL VI Patrimoniul asociaţiei
Art. 7. - Activul patrimonial al asociaţiei SPER de la data constituirii acesteia este
realizat prin aport în bani, în valoare de 200000 lei.
CAPITOLUL VII
Componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi
control ale asociaţiei
Art. 8. - (1) Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere,
administrare şi control ale asociaţiei SPER se stabileşte prin prezentul act constitutiv.
(4) Preşedintele asociaţiei este desemnată doamna MITROFAN V. IOLANDA,
cetăţean român, domiciliată în Bucureşti.

