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Contract de confidenţialitate 

 

Art.1. Acest contract de confidenţialitate se referă la toate componentele programului 

formativ desfăşurat în cadrul ACCPI (Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi 

Psihoterapie Integrativă), respectiv formare teoretico-aplicativă, dezvoltare personala 

şi supervizare. 

 

Art.2. Înţeleg că din motive organizatorice (plata cotizaţiilor, orarul grupelor, etc) 

identitatea membrilor grupului nu este confidenţială. Pe site-ul ACCPI şi în baza de 

date apar numele, prenumele, şi alte date cu caracter personal privitoare la membrii 

grupului (de ex. adresa de mail, număr de telefon, etc). 

 

Art.3. Clauze de confidenţialitate: 

- Înţeleg că în calitate de coach în formare am obligaţia de a mă supune Codului 

deontologic al profesiei de psiholog, în caz contrar aplicându-se prevederile normelor 

CPR (Colegiului Psihologilor din România) privitor la încălcarea confidenţialităţii; 

- În calitate de membru al grupului, am dreptul la intimitate şi confidenţialitate. 

Confidenţialitatea în cadrul grupului este responsabilitatea membrilor grupului. Ca 

urmare, sunt de acord să nu dezvălui în afara grupului orice informaţii privitoare la 

temele personale discutate în grup, care ar putea ajuta la identificarea altor membrii ai 

grupului; 

- Sunt de acord să mă port respectuos cu toţi membrii grupului. Înţeleg că pentru a 

menţine integritatea şi siguranţa grupului pentru toţi membrii săi, este imperativ să 

demonstrez respect faţă de diferenţele individuale dintre membrii grupului; 

- Înţeleg că nu este permisă discutarea temelor personale aduse în discuţie de membrii 

grupului în situaţii şi în locuri în care aceste informaţii pot fi auzite de către oricine 

care nu este direct implicat în grup; 

- Nu voi dezvălui terţilor informaţii personale privitoare la membrii grupului, în scris 

sau verbal, dar înţeleg că în circumstanţe extreme, ca de exemplu urgenţe medicale, 

poate fi necesară dezvăluirea unor astfel de informaţii fără consimţământul membrului 

respectiv al grupului; 

- Înţeleg că este permisă dezvăluirea de informaţii privitoare la aplicaţiile practice 

desfăşurate, atât timp cât acest lucru nu implică temele personale discutate de 

participanţii la grup; 

- Înţeleg că am dreptul să nu dezvălui informaţii despre mine, probleme şi teme 

personale, dacă nu doresc acest lucru. De asemenea, am dreptul să nu mă implic în 

diverse aplicaţii practice, dacă nu doresc acest lucru. În acelaşi timp, înţeleg că scopul 

unui program formativ, prin toate componentele sale, este implicarea membrilor 

grupului în toate activităţile de grup şi că, deşi am dreptul, în calitate de client, să nu 

mă implic în aceste activităţi, neimplicarea poate deturna de la scopul programului 

formativ; 

- Înţeleg că în cadrul programului formativ şi în mod special în cadrul componentei de 

dezvoltare personală, mă pot confrunta cu sentimente şi stări neplăcute, care fac parte 

din procesul psihoterapeutic, 

- Înţeleg că nici un membru al grupului nu va fi umilit sau abuzat în mod deliberat şi 

sunt de acord să nu utilizez astfel de comportamente distructive; 

- Violenţa şi intimidarea nu sunt tolerate în cadrul grupului. Înţeleg că nu am dreptul 

să fiu violent sau să intimidez alţi membrii ai grupului şi că în situaţia în care ameninţ 
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cu violenţa sau cu desfăşurarea unor comportamente violente, voi fi rugat să părăsesc 

grupul, iar formatorul, în calitatea sa de responsabil pentru siguranţa grupului, este 

îndreptăţit să ia măsurile necesare pentru menţinerea siguranţei membrilor grupului.   

- Înţeleg că membrii grupului nu pot participa la programul formativ sub influenţa 

alcoolului, drogurilor sau altor substanţe. Atunci când se află sub influenţa acestor 

substanţe, oamenii nu au acces la emoţiile proprii şi au un control scăzut asupra 

comportamentului lor. Înţeleg că în situaţia în care facilitatorul identifică manifestări 

diagnostice ale consumului de alcool, droguri sau alte substanţe, voi fi rugat să 

părăsesc grupul; 

- Relaţiile romantice între membrii grupului nu sunt interzise, însă înţeleg că acest 

lucru poate avea un impact asupra dezvoltării mele personale, având în vedere că pot 

apare momente dificile atunci când se discută teme personale în grup; 

- Înţeleg că nu sunt permise relaţiile romantice între membrii grupului şi facilitatori 

(formatori, supervizori) pe parcursul desfăşurării programului formativ, întrucât 

acestea pot aduce prejudicii sau împiedica procesul de formare şi dezvoltare 

personală; 

- Înţeleg că pot exista excepţii privind confidenţialitatea în situaţiile în care există un 

pericol sau risc iminent de lezare proprie sau a altora (risc de suicid, omucidere, etc), 

în situaţia unui abuz asupra unui minor sau dacă există un ordin judecătoresc sau alte 

cerinţe legale sau ale instanţelor de judecată; 

- Înţeleg că facilitatorii grupului (terapeuţii fomatori, supervizorii, coordonatorul 

grupului, formatorii ACCPI) pot discuta între ei privitor la temele personale 

dezvăluite de membrii grupului, precum şi cu supervizorii proprii, pentru a contracara 

influenţa eventualelor biasări şi pentru a asigura desfăşurarea unui proces formativ 

orientat spre competenţă. 

 

Art.4. Prin semnătura mea, indic faptul că am citit cu atenţie şi am înţeles contractul 

de confidenţialitate şi că sunt de acord cu termenii şi condiţiile din contract. Am 

adresat acele întrebări pe care le-am considerat necesare privitor la acest contract, 

întrebări la care am primit un răspuns satisfăcător şi sunt conştient de faptul că 

participarea mea la grup este condiţionată de acest contract. Înţeleg că încălcarea 

acestui contract de confidenţialitate duce la excluderea din grup. 

 

Numele şi prenumele (cu majuscule) _______________________________________ 

 

Semnătura: ___________________________________________________________ 

 

Data: ________________________________________________________________  

 

 

 


