Misiunea și obiectivele ACPOR
[ din statutul ACPOR ]

Art. 2
(1) Scopul ACPOR este de a promova sănătatea mentală prin utilizarea tuturor
oportunităţilor oferite de ştiinţele psihologice şi de tehnologia informaţiei şi
comunicării.
(2) Asociaţia promovează cercetări, formare continuă şi servicii în domeniul sănătăţii
mintale, în special al consilierii şi psihoterapiei, prin integrarea abordărilor clasice cu
cele de e-sănătate mintală (e-mental health).
Art. 7
Obiectivele Asociaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:
a) realizarea de activităţi de cercetare şi dezvoltare în domeniul sănătăţii

mintale şi al soluţiilor de e-sănătate mintală;
b) facilitarea

colaborării internaţionale între cercetătorii implicaţi în
domeniul serviciilor de e-sănătate mentală;

c) implementarea şi diseminarea serviciilor psihologice prin utilizarea

instrumentelor oferite de tehnologia informaţiei şi comunicării: screening
şi evaluare psihologică, prevenţie şi intervenţie psihologică, consiliere şi
psihoterapie individuală şi de grup;
d) formare şi perfecţionare profesională continuă prin integrarea formelor

tradiţionale cu cele de e-learning şi blended learning în domeniile
evaluarii psihologice computerizate, prevenţie, consiliere şi psihoterapie
asistate de computer;
e) stabilirea de standarde şi ghiduri pentru soluţiile de evaluare, prevenţie şi

intervenţie psihologică online actuale şi viitoare;
f) promovarea unor standarde ridicate de competenţă şi de etică profesională

în rândul furnizorilor de servicii de sănătate mentală;
g) editarea şi difuzarea de publicaţii conforme cu obiectivele asociaţiei;
h) organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale;
i) organizarea şi finanţarea de simpozioane cu tematică specifică, precum şi

participarea prin delegaţi la congrese, simpozioane sau alte forme de
participare organizate în ţară sau în străinătate, cu suportarea integrală
sau parţială a costului deplasării şi participării;
j) desfăşurarea de activităţi sau înfiinţarea în nume propriu sau prin

convenţii încheiate cu alte organisme, cu ministerele sau cu alte instituţii
ale statului român, de centre de formare, de psihoterapie consiliere sau
cercetare specifice;
k) înfiinţarea de societăţi comerciale pentru obţinerea de venituri;
l) întreprinderea oricăror altor activităţi şi acţiuni legale şi utile realizării

scopului Asociaţiei.

