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Cotizaţii şi taxe, valabile de la 01. martie 2020.
Tipul contribuţiei

Suma

Observaţie

150 lei

Se achită de către fiecare asociat până la
data de 31. Martie a anului curent în contul
Asociației

Cotizaţia anuală de asociat
Pentru anul 2020. cei care plătesc până 31 martie 2020., data limită, vor plăti
100 de lei pentru anul 2020., ulterior acestei date se va plăti cotizaţia
majorată.

Cotizaţia de formare

6%

Taxa de reînscriere în Asociație

100 lei

Taxă interviu de selecție pentru programul de formare
complementară și pentru cursurile de formare continuă de lungă
durată

100 lei

Taxa de formare
/Formare continuă, formare complementară; autocunoaștere și
dezvoltare personală, primele 150 de ore de supervizare pentru
psihoterapeuții în regim de supervizare /
Taxa de supervizare
pentru psihoterapeuții în regim autonom respectiv orele peste primele
150 de ore de supervizare pentru psihoterapeuții în regim de
supervizare
Taxa de examinare teoretico-metodologică

5 euro/ora în
MiercureaCiuc
6 euro/ora în
Cluj-Napoca
6 euro/ora în
MiercureaCiuc
7 euro/ora în
Cluj-Napoca
0
100 lei

Taxa de re-examinare teoretico-metodologică
Taxa de re-examinare extraordinară teoretico-metodologică

200 lei

psihoterapeut în regim de supervizare
pentru titlul de psihoterapeut în regim autonom
pentru recertificarea psihoterapeuților în regim autonom
pentru reactivarea psihoterapeuților în regim autonom
inactivi

Se achită de participanții registrați către
formator. Formatorul achită din suma
calculată după fiecare participant registrat și
după nr. de ore ținute, 6% în contul
Asociației, semestrial

Inclusă în taxa de formare
Se achită direct formatorului examinator, din
această taxă nu se percepe de către
Asociație cotizație de 6%

100 lei
100 lei
100 lei

Taxa de
evaluare a
dosarului
pentru titlul
de
Taxa de prelungire a „Certificatului de psihoterapeut practicant în
regim de supervizare”
Taxa de eliberare a documentelor de formare de formare din cauza
transferării de la ATF-PF la o altă asociație formatoare
Taxa de examinare finală
pentru titlul de psihoterapeut în regim autonom - etapa I.
/Raport final detaliat în scris - întocmit de un membru al Comisiei de
examinare/
Taxa de examinare finală
pentru titlul de psihoterapeut în regim autonom - etapa II.
/Susținerea lucrării finale în fața Comisiei de examinare/
Taxa de analiza a documentelor de formare din cauza transferării
în ATF-PF de la o altă asociaţie formatoare

Se achită în contul Asociaței semestrial de
formatorii programelor de formare
complementară și continuă, 6% calculat din
taxele de formare a participanților registrați.
Se achită în contul Asociaței de asociații
suspendați sau excluși din pentru
redobândirea calității de asociat
Se achită de participanții la interviu direct
formatorului, din această taxă nu se percepe
de către Asociație cotizație de 6%

100 lei
50 lei
200 lei

Se achită în contul Asociației de asociații
solicitanți

50 euro

100 euro
200 lei

Se achită în contul Asociației de solicitanți

Taxele de formare sunt valabile pentru formările contractate începând din 1 martie 2020. Pentru contractele de
formare valabile la data prezentei, taxele stabilite în contract rămân valabile pentru anul 2020.
Miercurea-Ciuc, la 23. februarie 2020.
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