
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 
ÎNTRE TERAPEUT ȘI CLIENT 

 
 
 
Conform standardelor europene și a Federației Româna de Psihoterapie, 
confidenţialitatea presupune respectarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în 
cursul terapiei și reprezintă o obligaţie de bază a psihoterapeuţilor. Transmiterea 
unora dintre aceste informaţii către alte persoane sau instituţii se face doar cu 
consimţământul persoanei în cauză.  
Singurele excepţii la regula confidenţialităţii sunt situaţiile în care păstrarea ei ar 
constitui un pericol real pentru persoana în cauză sau pentru alte persoane. 
Când persoana aflată în terapie este un minor sau se află în imposibilitatea de a-şi da 
consimţământul informat, psihoterapeuţii vor manifesta o deosebită grijă pentru 
interesele şi bunăstarea acesteia şi vor colabora cu celelalte persoane implicate în 
ocrotire. 

1. Confidenţialitatea şi intimitatea 
1.1 Păstrarea confidenţialităţii 
Psihoterapeuţii au obligaţia fundamentală de a lua toate măsurile de 
precauţie posibile pentru a proteja informaţiile confidenţiale, obţinute sau 
stocate în orice formă. 
1.2 Discutarea limitelor confidenţialităţii 
(a) Psihoterapeuţii discută cu persoanele (inclusiv, în măsura în care este 
posibil, cu persoanele care sunt incapabile, din punct de vedere legal, de a-
şi da consimtamantul informat, precum şi cu reprezentantii lor legali) şi 
organizaţiile cu care stabilesc o relaţie ştiinţifică sau profesională (1) 
limitele confidenţialităţii şi (2) modalităţile previzibile în care vor fi 
folosite informaţiile aflate din terapie. (Vezi deasemenea Standarde 3.10 
Consimţământul informat.) 
(b) În afara cazului în care nu este posibil sau este contraindicat, discutarea 
confidenţialităţii are loc la începutul relaţiei, precum şi după aceea, dacă 
apar noi circumstanţe care impun acest lucru. 
(c) Psihoterapeuţii care oferă servicii, produse sau informaţii prin 
intermediul transmisiei electronice, îşi informeaza clienţii/pacienţii despre 
riscurile pentru intimitate şi de limitele confidenţialităţii. 
1.3 Înregistrările 
Înainte de a înregistra voci sau imagini ale persoanelor pe care le au în 
terapie psihoterapeuţii trebuie să obţină permisiunea din partea celor în 
cauză sau a reprezentanţilor lor legali  
Minimizarea intruziunilor în intimitate 
(a) Psihoterapeuţii includ în rapoartele sau prezentările scrise sau orale 
numai acele informaţii care sunt strict necesare scopului pentru care 
comunicarea respectivă are loc.  
(b) Psihoterapeuţii discută informaţiile confidenţiale aflate ca urmare a 
muncii lor numai în scopuri ştiinţifice şi profesionale adecvate şi numai cu 
persoane interesate în materie, luând măsuri de asigurare a anonimatului 
clientului/pacientului.  
1.4 Dezvăluirile 
(a) Psihoterapeuţii pot dezvălui informaţii confidenţiale numai cu 
consimţământul clientului organizaţional, clientului/pacientului individual, 



sau persoanei autorizate legal să îl reprezinte, asumându-şi şi 
responsabilitatea posibileleor consecinţe. 
(b) Psihoterapeuţii pot dezvălui anumite informaţii confidenţiale fără 
consimţământul persoanei numai în cazul în care păstrând 
confidenţialitatea s-ar pune în pericol viaţa sau integritatea 
clientului/pacientului, terapeutului sau a altor persoane. 
1.5 Consultul interdisciplinar 
Atunci când se consultă cu colegi, (1) psihoterapeuţii nu dezvăluie 
informaţii confidenţiale care, în mod obişnuit, ar putea duce la 
identificarea clientului/pacientului, participantului la studiile de cercetare 
sau a organizaţiei cu care care au o relaţie confidenţiala, în afara cazului în 
care au obţinut în prealabil consimţământul persoanei sau organizaţiei sau 
a situaţiei în care dezvăluirea nu poate fi evitată, şi (2) psihoterapeuţii 
dezvăluie numai informaţiile strict necesare îndeplinirii obiectivului vizat. 
(vezi deasemenea Standarde 1.1 Mentinerea confidentialitatii.) 
1.6 Folosirea informaţiilor confidenţiale în scop didactic sau cu alte 

scopuri 
Psihoterapeuţii nu dezvăluie în lucrările sau prezentările lor, sau în orice 
altă formă de mediatizare, informaţii personale pe care le-au obtinut în 
cursul activităţii lor şi care pot permite identificarea clienţilor/pacienţilor, 
studenţilor, participanţilor la studiile de cercetare, clienţilor organizaţionali 
sau altor beneficiari ai serviciilor lor, în afara cazurilor în care (1) iau 
măsurile necesare pentru a ascunde identitatea persoanei sau organizaţiei, 
(2) persoana sau organizaţia şi-a dat consimţământul în scris. 

 


