
FISA DE INFORMARE 
 

 
 

 Terapeutul are nevoie de 2 zile de notificare inaintea anularii unei sedinte. Daca nu 
veti anunta absenta inainte de aceasta perioada, consilierul va incerca sa gaseasca 
alt moment, in cursul aceleiasi saptamani, convenabil pentru ambele parti; in cazul 
in care acest lucru nu este posibil, tariful va fi totusi perceput. 

 Terapeutul va lua scurte notite in timpul sedintelor. Acestea nu contin nume si sunt 
pastrate intr-un loc sigur. 

 Terapeutul poate sa va ceara permisiunea de a inregistra sedintele pentru a putea 
reflecta la cele discutate. Chiar daca sunteti initial de accord, va veti putea razgandi 
in orice moment si puteti cere consilierului sa stearga inregistrarea. 

 Terapeutul respecta codul deontologic al C.P.R., o copie a acestuia fiind 
disponibila la cerere. 

 Sedintele sunt complet confidentiale cu exceptia acestor trei circumstante: 
o Din timp in timp, terapeutul va discuta travaliul terapeutic cu supervizorul 

sau. Acest lucru face parte din practica standard si il ajuta pe terapeut sa 
lucreze cu dumneavoastra la cea mai buna capacitate a sa.Supervizorul 
respecta acelasi cod etic si de confidentialitate ca si terapeutul. 

o In situatia in care terapeutul credeca sunteti in pericol de a va rani pe 
dumneavoastra sau pe altcineva, isi rezerva dreptul de a incalca 
confidentialitatea pentru a preveni pericolul. Cu toate acestea terapeutul va 
face acest lucru in conditii extreme si va incerca intotdeaunba sa discute 
acest lucru cu dumneavoastra inainte de a actiona. 

o  Daca va fi solicitat sadepuna marturie(de exemplu in cazuri penale). 
 In scopul acreditarilor  ulterioare si continuarii dezvoltarii profesionale, consilierul 

ar putea sa prezinte pentru evaluare un material scris sau inregistrat in cursul 
sedintelor. Orice material de acest tip va fi modificat pentru a va proteja identitatea 
si va fi evaluat de practicieni care respecta codul etic adecvat. 

 Cand travaliul terapeutic se prelungeste peste opt saptamani, consilierul recomanda 
sa existe o notificare de cel putin trei saptamani inainte de incheierea acestuia 
pentru a permite partilor o finalizare adecvata. 

 


