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Secţiunea I – Introcucere 
 

1. Prefaţă 

 

1.1 Scopul acestui document 

 

Acest document este o referință pentru terapeuţii de familie, persoanele care 

folosesc servicii de terapie de familie, persoanele care au în vedere utilizarea 

serviciilor de terapie de familie și oricine doreşte o mai buna înţelegere a terapiei de 

familie. Acesta este dezvoltat și în funcție de practicile în schimbare și valorile 

dobândite de comunitate. 

 

Acest document asistă, de asemenea, terapeuţii de familie în problemele etice. Se 

bazează pe principiul că, atunci când se confruntă cu o dilemă etică, terapeutul de 

familie trebuie să adopte planul de acțiune care maximizează binele, și dăunează cât 

mai puțin. Terapeutul trebuie să acorde o importanță deosebită drepturilor celor 

care au mai puțină putere. 

 

1.2 Conținut 

 

Acest document conține: 

· Codul de Etică 

· Principiile de practică și 

· Codul de conduită pentru modalitățile financiare și de publicitate ale  AMPP. 

Cuprinsul identifică diferitele secțiuni al acestui document. Acesta a fost proiectat 
astfel încât secțiunile semnificative să poată exista ca documente de sine stătătoare. 
Unii cititori ar putea dori să citească întreg documentul, alţii ar putea fi interesați 
doar de anumite secțiuni. Membrii AMPP vor putea dori să reproducă parţial sau 
integral documentul. Pentru drepturile de autor sau alte informații contactați AMPP. 
 

1.3 Termeni 
 

În sensul prezentului document unii termeni sunt explicaţi în detaliu în secțiunea 4. 
Aceştia includ termeni uzuali, care pot însemna lucruri diferite pentru persoane 
diferite (de exemplu "familie"). Acești termeni sunt descrişi în detaliu pentru a 
asigura cititorului înțelegerea modului în care sunt utilizaţi în sensul prezentului 
document. Acolo unde acești termeni apar în text sunt notaţi cu caractere aldine (de 
exemplu: conflict de interese). 
 

2. Preambul 
 
2.1 Istoricul AMPP 



 

4 psihoterapiafamiliei.com 

 

CODUL ETIC AL TERAPEUTULUI DE FAMILIE – ©AMPP  2012 

 
Asociația Multiculturală de Psihologie și Psihoterapie este o entitate juridică menită 
să dezvolte și promoveze serviciile de psihologie și psihoterapie la nivel european și 
internațional. Înfințată în 2009, AMPP îi are ca membrii de onoare pe PhD. Frank 
Dattilio și PhD. Monica McGoldrick. Asociația este acreditată ca furnizor de formare 
profesională în cadrul Colegiului Psihologilor de România și respectă standardele 
etice și profesionale împuse de CPR, APA și AMFTA. 

 
2.2 Dezvoltarea codului 
 

Acest cod a fost elaborat de către Comitetul de Etică al AMPP. Unele elemente ale 
codurilor de etică adoptate de organizațiile profesionale paralele au fost încorporate 
în prezentul Document, și anume Asociația Americană pentru Terapie Maritală și de 
Familie (AAMFT, 2001) și Societatea pentru Psihologia Familiei din cadrul APA – 
Divizia 12.  
 

2.3 Despre codul de etică 
 
AMPP se angajează să asigure practicarea terapiei de familie prin îndeplinirea celor 
mai înalte standarde etice. Ca parte a acestui angajament, acest Cod este o 
declarație de principii etice și standarde de practică aprobate de AMPP. Este un 
document evolutiv, destinat reflectării asupra valorilor profesionale și comunității cu 
privire la practicarea terapiei de familie. 
 

2.4 Codul este obligatoriu tuturor membrilor AMPP, inclusiv membrilor asociaţi 
 

Toți membrii AMPP, inclusiv membrii asociați se angajează să fie responsabili 
în practicarea terapiei de familie și să adere la Codul de etică conținut în acest 
document ("Codul de etică"). 
 

3. Tratarea încălcărilor codului de etică și conduită 
 

Ca parte a angajamentului de a asigura cele mai bune practici posibile în terapia familiei, 
toţi membri AMPP, inclusiv membri asociați se angajează să coopereze cu orice anchetă 
despre posibilele încălcări ale acestui Cod. 
 
Posibile încălcări ale acestui Cod ar trebui să fie identificate în scris Comitetului de Etică. 
Plângerile vor fi tratate cu prioritate de Comitetul de etică. 
 
Odată ce Comitetul de etică a primit un aviz de plângere, trebuie să înceapă o anchetă 
în termen de paisprezece zile. Odată ce Comitetul de etică a inițiat o ancheta de 
plângere trebuie să o finalizeze. Orice membru al AMPP pentru care s-a făcut o plângere 
are dreptul de a răspunde la problemele ridicate în plângerea respectivă. 
 
După ce Comitetul de etică a finalizat investigarea plângerii trebuie să notifice 
reclamantului și persoanei pentru care plângerea a fost depusă cu privire la rezultatele 
investigației și orice curs de acțiune propus pe care intenționează să-l facă. Există un 
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mecanism de recurs pentru o decizie a Comitetului de etică, așa cum se subliniază în 
“Proceduri pentru tratarea problemelor de etică ". 
 

4. Explicarea termenilor 
 

"Familie" 
Familia este grupul cu care terapeutul de familie lucrează. În acest sens, "familia" este 
un grup de persoane. Terapeuţii de familie recunosc conceptele de familie atât cele 
tradiționale cât și cele netradiționale. Conceptul tradițional de familie desemnează un 
grup de oameni care trăiesc într-un sistem de înrudire socială, care se extinde pe cel 
puțin trei generații prin naștere, adoptare sau relaţionare. Conceptele de familie 
netradiționale includ orice grup social care se definește ca o familie. 
 
"Terapie de familie" 
Terapia de familie este un tratament care se produce în cazul în care familia este 
punctul central al efortului terapeutic. De obicei mai mult de un membru al familiei este 
văzut în cursul tratamentului. Membrii de familie pot fi trataţi separat sau împreună. 
Terapia se centrează asupra relațiilor interpersonale. 
 
"Terapeut de familie" 
Un terapeut de familie este, în general, un profesionist care a fost instruit și calificat în 
terapia familiei. Este recunoscut faptul că unii terapeuţi de familie au fi putut începe  
exercitarea profesiei înainte da a fi stabilite astfel de cursuri. Un terapeut de familie 
demonstrează valori, cunoștințe și abilități necesare pentru a lucra cu familiile, pentru a 
promova sau a restabili funcționarea lor în comunitate, indiferent de rasă, de clasă, 
cultură, sex, religie sau alte diferențe individuale. Un terapeut de familie este competent 
și are suficientă experiență pentru a lucra cu o gamă largă de tipuri de familie. 
 
"Supervizor autorizat" 
Un supervizor autorizat este un terapeut de familie și un membru clinic al AMPP care şi-
a încheiat formarea în supervizare clinică. 
 
"Supervizat" 
Un supervizat este un terapeut de familie în curs de supervizare cu un supervizor 
autorizat în practica clinică a terapiei de familie, fie pentru a obține acreditarea în 
calitate de terapeut de familie fie pentru dezvoltare profesională continuă. 
 
"Student" 
Un student este un profesionist (cum ar fi un asistent social, medic de familie, psiholog 
sau psihiatru) care este în curs de formare ca terapeut de familie într-un program de 
formare complementară acreditat CPR. Studentul are cunoștințe  de bază și competențe 
în domeniul științelor sociale și de sănătate sau calificări echivalente, cu pregătire 
anterioară în competențe de bază. Studentul are, de asemenea, calități personale care 
să-i permită să faciliteze o relație terapeutică. 
 
"Conflict de interese" 
Un conflict de interese apare atunci când ceea ce este în beneficiul unuia dintre 
participanți reduce beneficiile relației terapeutice, sau reduce potențial beneficiul 
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celorlalți participanți ai terapiei. Conflictul de interese apare în cadrul familiilor. El poate 
aparea, de asemenea, între clienți, familii și terapeutul de familie. 
" Consimțământul scris - informat" 
Acordul scris în cunoștință de cauză implică o explicație în scris sau altă formă de 
comunicare, necesar persoanei de la care se obține acordul, pentru o înțelegere cu 
privire la: 
· Pentru ce se obține consimțământul 
· Ce urmări are consimțământul 
· Cine va avea acces la orice informație, document, video sau casetă audio furnizată în 
consimțământ 
· Modul în care informațiile vor fi stocate 
· Cât timp consimțământ este valabil, și 
· Ce se va întâmpla cu informațiile după expirarea acordului. 
 
Consimţământul scris - informat va fi obținut doar de la cineva cu capacitate juridică. În 
cazul în care consimțământul este solicitat unui minor sau adult fără personalitate 
juridică, consimțământul poate fi acordat numai de către un părinte sau tutore autorizat 
să își dea acordul, în numele persoanei respective. O persoană care își dă 
consimțământul în cunoștință de cauză are dreptul de a-l retrage oricând. 
 
"Confidențialitatea și protecția vieții private" 
AMPP face următoarea distincție între confidențialitate și intimitate: 
 
Confidențialitatea se referă la obligațiile legale care decurg dintr-o relație în care o 
persoană primește informații de la/ despre alta. Destinatarul are obligația de a nu utiliza 
aceste informații pentru alt scop decât cel pentru care a fost dat. Exemple tradiționale 
de relații în care această obligație apare sunt cele între medici și pacienți sau preot și 
enoriaşi. Cu toate acestea, obligațile pot fi create prin contract. Intimitatea este un 
concept mai larg. Interesul unei persoane de a păstra informațiile cu caracter personal se 
referă la orice persoană care ar putea avea acces la informații. 
 
Intimitatea și confidențialitatea în prezentul cod se referă la toate formele de informaţii 
pe care terapeuţii de familie le primesc prin comunicare scrisă, nonverbală, orală, sau 
electronică. 
 

Secţiunea a-II-a - Codul de etică și principiile practicii de terapie familială 

 
Codul este împărțit în secțiuni. Fiecare secțiune începe cu o descriere amplă cu privire la filosofia 
și valorile terapeuţilor de familie care stau la baza acestui Cod. Celelalte secțiuni descriu modul 
în care filosofia influențează practicarea terapiei de familie. 
 

1. Valoarea terapeuților de familie și respectarea drepturile omului, autonomia individului 
și munca pentru Dreptatea Socială 
 
1.1 Terapeuţii de familie nu discriminează sau refuză furnizarea serviciilor în funcţie de 
rasă, etnie, statut social și economic, sex, religie, naționalitate, disabilitate, vârstă, 
convingeri, orientare sexuală. 
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1.2 Terapeuţii de familie oferă informații suficiente cu privire la amploarea și natura 
serviciilor lor, taxe, precum și beneficiile și riscurile potențiale ale tratamentului, astfel 
încât clienţii si familiile pot lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la participarea în 
terapie de familie. 
 
1.3 Terapeuţii de familie respectă drepturile clientului și familiei de a lua decizii. Ei 
împuternicesc clienţii şi familiile să ia decizii și îi ajută să înțeleagă eventualele 
consecințe. Ei oferă sfaturi bazate pe experiența și expertiza lor. Ei nu îşi impun propriile 
valori clientului și familiei. 
 
1.4 Terapeuţii de familie pot acorda prioritate celor care sunt vulnerabili sau 
dezavantajaţi prin inechitate structurală. 
 

2. Terapeuţii de familie adoptă o abordare contextuală sensibilă 
 

Terapeuţii de familie iau în considerare comportamentul individual, gândurile și emoțiile 
pot fi cel mai bine înțelese în contextul unui model mai complet de relații dinamice și 
discursuri, care pot contribui la dezvoltarea unor dificultăți umane. 

 
3. Terapeuţii de familie promovează bunăstarea indivizilor şi a familiilor acestuia 
 

3.1 Terapeuţii de familie au responsabilitatea dublă de a lucra cu persoane individuale și 
cu familiile lor. Terapeuţii de familie iau în considerare nevoile, drepturile și bunăstarea 
fiecăruia dintre indivizi și le echilibrează cu beneficiile coeziunii familiale și integrităţii. 
 
3.2 Terapeuţii de familie recunosc că uneori va exista un conflict de interese 
între nevoile concurente ale indivizilor din cadrul sau între familii. În aceste cazuri, 
siguranța și bunăstarea sunt întotdeauna o prioritate. 
 
3.3 Terapeuţii de familie se vor strădui să crească dezvoltarea unui individ în acelaşi timp 
cu minimizarea răului produs. 
 
3.4 Terapeuţii de familie se ghidează după principiul dreptului individului la un mediu 
care este cel mai sigur și cel mai puțin restrictiv, sub rezerva constrângerilor de 
dezvoltare sau responsabilitate personală. 
 
3.5 Terapeuţii de familie acordă o atenție deosebită bunăstării celei mai vulnerabile sau 
dependente persoane din grup - [inclusiv, dar nu limitat la copii, persoane mai în vârstă 
sau a persoanelor cu disabilitate]. 
 
3.6 Terapeuţii de familie pot refuza în mod corespunzător serviciile pentru clienți și 
familii în cazul în care astfel de servicii sunt considerate ca fiind nocive pentru 
persoanele implicate. 
 
3.7 Terapeuţii de familie continuă relațiile terapeutice doar atât timp cât se consideră că 
clienții și familiile beneficiază de aceste relații. 
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3.8 Terapeuţii de familie ajută oamenii să obțină alte servicii în cazul în care nu sunt în 
măsură, din motive adecvate, să le ofere ajutor de specialitate. 
 
3.9 Terapeuţii de familie nu abandonează sau neglijează clienții și familiile aflate în 
tratament fără a face aranjamente rezonabile pentru continuarea unui astfel de 
tratament. 
 
3.10 Terapeuţii de familie, până la data exprimării consimțământului de a presta servicii 
către o persoană sau entitate la cererea unui terț, vor clarifica măsura în care este 
posibil, la începutul serviciului, natura relației cu fiecare parte, precum și limitele de 
confidențialitate. 
 

4. Terapeuţii de familie evită conflictele de interese 
 

4.1 Terapeuţii de familie sunt conștienți de poziția lor influentă în ceea ce privește 
clienții și familiile. Ei evită exploatarea încrederii și vulnerabilitatea unor astfel de 
persoane. 
 
4.2 Terapeuții de familie evită relațiile duale cu clienţii care încalcă relațiile terapeutice. 
Exemple de asemenea relaţii duale includ, dar nu sunt limitate la afaceri sau persoane 
apropiate, relații religioase, politice sau de altă natură neprofesională. Atunci când o 
relație duală nu poate fi evitată, terapeutul de familie ia măsurile profesionale de 
precauție adecvate pentru a se asigura că hotărârea lui nu este afectată și nu se iau 
măsuri, care pot fi în avantajul terapeutului în detrimentul clientului. 
 
4.3 În cazul în care există un conflict între acest cod și cerințele unei organizații în care 
terapeutul de familie este implicat, acesta trebuie să clarifice natura conflictului și să 
informeze toate părțile despre responsabilitățile etice ale terapeutului în conformitate 
cu prezentul cod, cu scopul de a identifica o soluție constructivă a conflictului. 
 
4.4 Terapeuții de familie evită conflictele de interese prin a refuza efectuarea unei 
evaluări sau prin a întreprinde orice supervizare a oricăror hotărâri judecătorești în ceea 
ce privește copiii sau adulții cu care acesta este sau a fost implicați într-o relație 
terapeutică. 
 
4.5 Terapeuții de familie nu folosesc relațiile lor profesionale cu clienţii și 
familiile lor pentru a promova interesele personale. 
 
4.6 Terapeuții de familie nu se implică în intimităţi sexuale cu clienții. 
 
4.7 Terapeuții de familie nu se implică în intimităţi sexuale cu foști clienți, cu excepția 
cazului în care mai mult de doi ani s-au scurs de când a încetat tratamentul. În cazul în 
care un terapeut se implică în intimităţi sexuale cu un fost client, după doi ani de la 
încetarea sau de la ultimul contact profesional, răspunderea revine terapeutului de a 
demonstra că nu a existat nicio exploatare sau rănire a fostului client sau a familiei 
clientului. 
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4.8 Terapeuții de familie au obligația să declare interesele lor la începutul oricărei relații 
terapeutice și să ia măsuri pozitive de-a lungul relației lor cu clienţii pentru a evita 
conflictele de interese. 
 

5. Terapeuţii de familie respectă confidenţialitatea şi viaţa privată a clienţilor şi familiilor 
 

5.1 Încă de la începutul tratamentului, terapeuții de familie comunică politica lor de 
confidențialitate, inclusiv condițiile prevăzute la punctul 5.4, a clienților și familiilor. 
 
5.2 Terapeuții de familie obțin consimțământul scris în cunoștință de cauză din partea 
clienților și a familiilor înainte de a filma, înregistra audio, introducerea unui terț sau 
consultării profesionale. 
 
5.3 Terapeuții de familie iau măsuri speciale de precauție pentru a proteja viața privată 
şi confidențialitatea clienților pentru fiecare membru al familiei implicat în relația 
terapeutică. 
 
5.4 Terapeuții de familie nu divulgă confidențele clienţilor, cu excepția: 
 

5.4.1 Când este obligat prin lege în ceea ce privește abuzul. Atunci când terapeuții 
de familie nu sunt mandataţi prin lege să raporteze abuzul asupra copilului, este de 
așteptat să facă acest lucru. 
 
5.4.2 Atunci când confidenţele se referă la abuz asupra copilului in curs de 
desfășurare. 
 
5.4.3 Pentru a preveni un pericol clar și imediat asupra unei sau mai multor 
persoane. 
 
5.4.4 În cazul în care un terapeut de familie este implicat într-un proces civil, ce 
rezultă din terapie (caz în care confidențele clientului pot fi divulgate numai în cursul 
acestei acțiuni) sau 
 
5.4.5 Cu consimțământul scris al clientului și atunci numai acele informații care sunt 
acoperite de acel acord. În cazul în care mai mult de o persoană dintr-o familie este 
implicată în terapie, acordul scris trebuie să fie obținut de la fiecare membru adult al 
familiei și un părinte sau tutore în numele fiecărui copil sau membru de familie care 
nu are capacitate juridică. Terapeuții de familie nu vor divulga aceste confidențe, 
fără consimțământul tuturor membrilor familiei implicate în terapie. 
 

5.5 Dacă un terapeut de familie are permisiunea sau este obligat să dezvăluie informații 
confidențiale, orice divulgare va fi limitată la informațiile descrise în consimțământul 
scris sau legate de constrângere. Divulgarea va fi limitată doar la acele persoane care au 
nevoie să cunoască acele informații. 
 
5.6 Terapeuții de familie folosesc materialele clinice ale clientului și familiei în procesul 
de predare, scrieri și prezentări publice numai cu consimțământul informat în scris sau 
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când orice informație care ar putea duce la identificarea clientului sau a familiei a fost 
ștearsă. 
 
5.7 Terapeuții de familie păstrează o evidență scrisă exactă a muncii lor cu clienţii şi 
familiile. 
 
5.8 Terapeuții de familie oferă clienților și familiilor acces la înregistrările de terapie de 
familie cu excepția cazului în care accesul poate încălca drepturile altei persoane. 
 
5.9 Terapeuții de familie stochează sau elimină înregistrările clientului și familie, inclusiv 
înregistrările electronice, în conformitate cu legea despre confidenţialitatea 
informațiilor și alte legi relevante, standarde și protocoale. 
 
5.10 Terapeuții de familie iau măsuri în avans pentru stocarea, transferul, sau 
eliminarea înregistrărilor clientului, în conformitate cu legea și în moduri care menţin 
confidențialitatea și protejarea bunăstării clienților, în eventualitatea mutării 
terapeutului într-o altă zonă, încheierea practicii lor sau deces. 
 

6. Terapeuţii de familie menţin standarde înalte ale integrităţii şi competenţei 
profesionale 
 

6.1 Terapeuții de familie se informează constant și reflectă critic asupra noilor evoluții 
din teoriile terapiei de familie, din practică și din cercetări. 
 
6.2 Terapeuții de familie demonstrează competență în practica lor, care este în 
concordanță cu standarde recunoscute de eficacitate. 
 
6.3 Terapeuții de familie utilizează supervizarea și consultarea pe parcursul practicării 
activităţii, ca mijloc de a-şi dezvolta continuu competența practică și eficacitatea. 
 
6.4 Terapeuții de familie, din cauza capacității lor de a influența viețile altora, exercită 
prudență și grijă atunci când: 
 

6.4.1 muncesc cu clienții și cu familiile sau alți profesioniști 
 
6.4.2 formulează recomandări profesionale, și 
 
6.4.3 declară public mărturii prin audierii sau alte declarații publice. 
 

6.5 Terapeuții de familie nu tratează sau dau sfaturi în legătură cu probleme din afara 
ariei lor de expertiză. 
 
6.6 Terapeuții de familie îşi cunosc limitele, iar atunci când circumstanțele personale 
sau de sănătate mentală sau fizică pot afecta performanța lor de muncă sau de 
judecată clinică, ei iau măsurile corespunzătoare. În cazul în care este necesar ei caută 
asistență profesională în timp util. 
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6.7 Terapeuții de familie participă la activități care contribuie la o comunitate și 
societate mai bune, inclusiv dedică o parte a activității lor profesionale unor servicii 
pentru care nu există renumeraţie financiară. 
 
6.8 Terapeuții de familie sunt preocupați cu legile și reglementările în curs de dezvoltare 
legate de terapia de familie care servesc interesul public, precum și cu modificarea a 
astfel de legi și reglementări care nu sunt în interes public. 
 
6.9 Terapeuții de familie nu se angajează în comportamente ce le discreditează profesia. 
Conduita care este de natură să le discrediteze profesia include, dar nu se limitează la: 
 

6.9.1 condamnarea pentru o infracțiune 
 
6.9.2 să fi comis fraudă sau falsificare cu privire la calificări, funcții, activități de 
cercetare, publicații sau drepturi de autor. 
 
6.9.3 să fie exclus sau penalizat de organizaţii profesionale 
 
6.9.4 să fie suspendat sau revocat de către organismele de reglementare. 
 
6.9.5 să fie în imposibilitatea de a-şi demonstra competența de a practica terapia de 
familie. 
 
6.9.6 să hărțuiască, exploateze sau amenințe clienţii, studenții, stagiarii, 
supervizaţii, angajații, colegii, sau participanţii la o cercetare. 
 
6.9.7 să eșueze în a coopera cu asociaţii de la începutul unei plângeri etice până la 
finalizarea tuturor procedurilor în ceea ce privește plângerea. 
 

7. Terapeuţii de familie ca profesori, supervizori sau cercetători sunt dedicaţi standardelor 
înalte pentru burse prin intermediul educaţiei, cercetării şi trainingului 
 

7.1 Terapeuții de familie ca profesori și supervizori aduc transparență, reflecţie și 
respectul pentru munca lor cu studenţii și supervizaţii. 
 
7.2 Terapeuţii de familie prezintă informaţiile cu acurateţe. 
 
7.3 Terapeuții de familie fac eforturi pentru a preveni denaturarea sau abuzul 
cercetărilor lor clinice. 
 
7.4 Terapeuţii de familie nu oferă terapiei studenţilor şi supervizaţilor. 
 
7.5 Terapeuții de familie nu se angajează în intimitate sexuală cu actualii studenți sau 
supervizaţii. În cazul în care un profesor sau supervizor se angajează în activități sexuale 
cu un fost student sau supervizat, răspunderea revine terapeutului de a demonstra că 
nu a existat nicio exploatare sau rănire a fostului student sau supervizat. 
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7.6 Terapeuții de familie nu permit studenților, angajaților sau supervizaţilor să practice 
sau să efectueze servicii profesionale dincolo de pregătirea lor, nivelul de experiență și 
competență. 
 
7.7 Terapeuții de familie informează clienții și familiile de statutul de supervizor și obține 
consimțământul lor de a implica studenții în terapie. 
 
7.8 Terapeuții de familie se asigură că persoanele care participă la formări de grup și 
supervizare să păstreze confidențialitatea prezentului cod. 
 
7.9 Terapeuții de familie implicați în cercetare respectă demnitatea și protejează 
bunăstarea participanților la cercetare, indiferent dacă aceştia sunt clienţi, familii, 
studenți, supervizaţi sau angajați. 
 
7.10 Terapeuții de familie sunt familiarizați cu legislația în vigoare și regulile care 
au impact asupra cercetării. 
 
7.11 Terapeuții de familie respectă standardele profesionale care guvernează 
desfășurarea cercetării și atribuie drepturile adecvate de publicare și de autor, în 
conformitate cu aceste standarde. 
 
7.12 Terapeuții de familie nu se angajează în cercetare, dacă nu a fost evaluată și 
aprobată de către comitetul de etică. 
 
7.13 Terapeuții de familie informează potențialii participanți la cercetare despre toate 
aspectele care ar putea în mod rezonabil să le influențeze dorința de a participa. 
Anchetatorii iau măsuri pentru a asigura consimțământul voluntar și informat atunci 
când participanții primesc servicii clinice, au deficienţe care limitează înțelegerea și/sau 
comunicarea, sau când participanții sunt copii. 
 
7.14 Terapeuții de familie implicați în cercetare declară pentru potențialii participanți 
orice beneficiu pe care terapeut l-ar putea acumula și care poate da naștere la un 
conflict de interese în rezultatul cercetării. 
 
7.15 Terapeuții de familie respectă libertatea participanților de a refuza participarea sau 
retragerea din studiul de cercetare, în orice moment. 
 
7.16 Informațiile obținute despre un participant la cercetare în cursul unei 
anchete este confidențială cu excepția cazului în care persoana și-a dat acordul scris în 
cunoștință de cauză. 
 

Secţiunea a-III-a – Codul de conduită 
 

1. Acorduri financiare 
Terapeuții de familie stabilesc aranjamente financiare cu clienții, familiile, supervizaţii și 
contribuabili terți, care pot fi supuse controlului de către toate părțile implicate și în 
conformitate cu acest Cod de etică și cu principiile bunei practici. 
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1.1 Terapeuţii de familie nu accepta plata pentru recomandări. 
 
1.2 Terapeuţii de familie nu taxează excesiv pentru serviciile lor. 
 
1.3 Terapeuţii de familie, atunci când fixează taxele, ţin cont de  posibilitatea clienţilor 
sau familiilor de a plăti. 
 
1.4 Terapeuții de familie nu dau sau primesc de la clienți cadouri de valoare substanțială 
sau cadouri care afectează integritatea sau eficacitatea relației terapeutice. 
 
1.5 Terapeuții de familie dezvăluie taxele și modalitățile de plată clienților, familiilor și 
supervizaţilor la începerea serviciilor. Acest lucru ar trebui să includă condițiile de plată 
cu privire la toate taxele, inclusiv aranjamente pentru şedinţe pierdute/amânate, plata 
cu întârziere a taxelor, neplata taxelor etc. 
 
1.6 Terapeuții de familie dau un preaviz rezonabil clienţilor cu solduri neplătite în 
intenția de a căuta o agenție de recuperare sau de a da curs legal. Atunci când aceste 
măsuri sunt luate terapeuții de familie nu divulgă informaţii clinice. Nici nu ar trebui să 
rețină înregistrări care sunt cerute și necesare pentru tratamentul unui client pentru 
simplul motiv că plata nu a fost făcută pentru serviciile anterioare, cu excepția cazurilor 
prevăzute de lege. 
 
1.7 Terapeuții de familie se abțin de la acceptarea de bunuri și servicii de la supervizaţi 
sau clienți în schimbul serviciilor prestate. Troc pentru servicii profesionale poate fi 
efectuat numai în cazul în care: (a) supervizatul sau clientul cere asta, (b), relația nu este 
exploatatoare, (c), relația profesională nu este denaturată, și (d) un contract clar, stabilit 
în scris. 
 
1.8 Terapeuții de familie reprezint sincer situaţia clienților, familii, contribuabililor terți și 
supervizaţilor în ceea ce privește serviciile prestate. 
 

2. Publicitate 
 
Terapeuții de familie se angajează în activități de promovare corespunzătoare, inclusiv cele 
care permit publicului de a alege servicii profesionale în cunoștință de cauză. 
 

2.1 Publicitate generală 
 

2.1.1 Terapeuţii de familie îşi prezintă cu acurateţe competențele, pregătirea şi 
experienţa relevantă practicării terapiei de familie. 
 
2.1.2 Terapeuții de familie se asigură că anunțurile și publicațiile din toate mediile 
de stocare (cum ar fi directoare, anunțuri, cărți de vizită, broșuri, ziare, radio, 
televiziune, faxuri, site-uri web și tehnologii digitale), conţin informații care sunt 
necesare pentru ca publicul să facă o selecție corespunzătoare a serviciilor 
profesionale. Aceste informații trebuie să includă: 

 Punctul de lucru, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, acceptabilitatea 
cărţilor de credit, taxe, limba vorbită și orele de program. 
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 Gradele de competenţă adecvate, atestatul CPR și statutul de membru clinic 
AMPP. 

 Descrierea practicii. 
 
2.1.3 Terapeuții de familie nu folosesc un nume care ar putea induce în eroare 
publicul cu privire la identitatea, responsabilitatea, sursa și statutul celor care 
profesează sub această denumire și nu se prezintă ca fiind parteneri sau asociați ai 
unei firme în cazul în care nu sunt. 
 
2.1.4 Terapeuții de familie nu folosesc niciun semn de identificare profesionist (cum 
ar fi o carte de vizită, logo, antet, website sau telefon) dacă acestea includ o 
declarație ce este falsă, frauduloasă, înșelătoare. O declarație este falsă, 
frauduloasă, înșelătoare în cazul în care: 

 Conține o denaturare semnificativă a faptelor, 

 Nu reușește să afirme orice fapt material necesar pentru a-l susţine, nu induce 
în eroare, sau 

 Este destinat sau de natură să creeze o așteptare nejustificată. 
 
2.1.5 Terapeuții de familie, ori de câte ori este posibil, corectează informațiile false, 
înșelătoare sau inexacte și declarațiile făcute de alții în ceea ce-i privește calificările, 
serviciile sau produsele. 
 
2.1.6 Terapeuții de familie se asigură că persoanele pe care le angajează au 
calificările reprezentate într-o manieră care nu este falsă, înșelătoare. 
 
2.1.7 Terapeuții de familie se pot prezenta ca specialişti într-o anumită ramură a 
terapiei de familie, dar numai în cazul în care au studii și experiență supervizată în 
domeniile care corespund standardelor profesionale recunoscute de a practica în 
acel domeniu de specialitate. 
 

2.2 Publicitate folosind denumirea AMPP 
 

2.2.1 Denumirile de membru AMPP și supervizor autorizat poate fi utilizată în 
informații de interes public sau materia publicitare numai de către persoanele care 
dețin astfel de denumiri. 
 
2.2.2 Terapeuții de familie care dețin denumirea de supervizor autorizat AMPP nu-şi 
pot reprezenta desemnarea ca un statut clinic avansat. 
 
2.2.3 Membrii parteneri nu pot folosi statutul de membru AMPP în informaţii 
publice sau materiale publicitare. Asemenea înregistrări în CV-urile profesionale nu 
sunt considerate publicitate. 
 
2.2.4 Persoanele care aderă la statutul de membru AMPP nu pot enunţa cererea în 
CV sau într-un anunţ publicitar. 
 
2.2.5 În combinație cu apartenența lor la AMPP, terapeuții de familie susțin ca 
dovadă a calificărilor educaționale numai acele grade de: 
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 Instituții acreditate la nivel național, sau 

 Instituții recunoscute de către statele care înregistrează terapeuții de familie, 
dar numai în cazul în care astfel de reglementări de stat sunt recunoscută de către 
AMPP. 
 
2.2.6 Terapeuții de familie nu pot utiliza numele AMPP, logo-ul, și/sau inițialele 
AMPP sau să facă orice altă reprezentare de acest fel care ar implica faptul că ei 
reprezintă asociaţia. Asociația este singurul proprietar al acestui nume, logo, 
precum și inițialele AMPP. Comisiile sale de funcționare, ca atare, 
pot utiliza numele, logo-ul, și/sau inițialele AMPP, în conformitate cu politicile 
AMPP. 
 
2.2.7 Anunțurile autorizate ale membrilor clinici sub numele de AMPP, logo-ul, 
și/sau prescurtarea AMPP pot include următoarele: numele membrului clinic, 
gradul, de înregistrare atunci când este necesar prin lege, numele firmei, adresa și 
numărul de telefon. 
 
2.2.8 În cazul în care o afacere este listată, aceasta trebuie să urmeze, nu să 
preceadă numele membru clinic. Listările nu pot include birouri AMPP deținute de 
către membrul clinic, nici specializări, deoarece o astfel de listă sub numele de 
AMPP, logo, și/sau inițialele AMPP, ar implica faptul că această specializare a fost 
acreditată de AMPP. 
 
2.2.9 Terapeuții de familie utilizează apartenența la AMPP numai în legătură cu 
activitățile lor clinice și profesionale. 
 
2.2.10 Numai diviziunile AMPP și programele de formare acreditate de Comisia de 
Acreditare AMPP, fără organizații sau alte afaceri, pot folosi orice denumire AMPP 
legate de afiliere sau în informațiile de interes public sau materiale publicitare, şi 
numai în conformitate cu politicile AMPP. 
 
2.2.11 Programele de formare acreditate de către Comitetul de Acreditare AMPP nu 
pot utiliza numele AMPP, logo-ul, și/sau inițialele AMPP. În schimb, acestea pot fi 
imprimate pe documente și alte materiale corespunzătoare, cum ar fi: 

 (Numele programului) al (denumirea instituției) este acreditat de către 
Comitetul pentru dezvoltare și acreditare AMPP. 
 
2.2.12 Programele care nu sunt acreditate de Comitetul de Acreditare AMPP nu pot 
utiliza numele AMPP, logo-ul, și/sau inițialele AMPP. Ele nu pot preciza în materiale 
tipărite, materiale publicitare că cursurile lor și oportunitățile de formare 
profesională sunt acceptate de AMPP sau că îndeplinesc cerințele de aderare AMPP. 


