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AMENDAMENTE 
ale Regulamentului privind procesul de formare în psihoterapia sistemică de cuplu şi familie al ATF-PF 
 

Amendament realizat la data de 18.07.2016, privind Capitolul 1. Criterii de selecţie a participanţilor la 
formare. Modificarea operată se găsește la pagina nr.11 și privește preluarea noilor reglementări ale CPR 
referitoare la pachetul suplimentar de discipline obligatoriu de parcurs pentru celelalte categorii de 
absolvenți decât cei de psihologie. 
 

Amendament realizat la data de 05.05.2015, privind Capitolul 5. Reglementări privind procesul de 
practică clinică şi supervizare, 5.1. Criterii cantitative şi calitative privind documentarea în scris a 
cazurilor şi a şedinţelor. Modificarea operată se găsește la pagina nr.16 și privește introducerea a încă unei 
categorii de posibilități de realizare a psihoterapiei de familie cu minimum 3 membri adulți în vederea ușurării 
accesului psihoterapeuților practicanți în regim de supervizare la familii cu o anumită configurație (variantele 
a1, a2 și b). 

 

Amendament realizat la data de 24.06.2016, privind Capitolul 5. Reglementări privind procesul de 
practică clinică şi supervizare. Modificarea operată se găsește la pagina nr.18 și constă în introducerea 
subcapitolului nr. 5.6. Procedura de urmat în cazul eliberării unui raport de supervizare potrivit căruia 
psihoterapeutul practicant în regim de supervizare nu este apt pentru munca psihoterapeutică. 
 

Amendament realizat la data de 24.06.2016, privind Capitolul 6. Reglementări privind suspendarea 
procesului de formare pe termen limitat, 6.1. Generalități privind suspendarea formării, respectiv 
posibilitățile de reconectare la aceasta. Modificarea este operată la pagina nr.20 și constă în schimbarea 
denumirii Fișei de suspendare (la cerere) în Fișa de evidență a situației participantului în cadrul procesului de 
formare eliberată cu ocazia suspendării formării, și introducerea a încă două cereri tip (Cerere de suspendare 
pe termen limitat a procesului de formare și Cerere de reconectare la procesul de formare, depuse de 
terapeutul practicant sub supervizare la solicitarea suspendării pe termen limitat a formării, indiferent de etapa 
în care se produce suspendarea, respectiv la solicitarea reluării procesul de formare). 
 

Amendament realizat la data de 08.07.2016. privind Capitolul 9. Consecințele nerespectării normelor 
etice referitoare la bunele practici din sfera formării. Modificarea a fost operată la pagina nr.26, prin 
renunțarea la capitolul amintit prin redistribuirea textului acestuia pe de o parte în Preambulul, Regulamentului, 
pe de altă parte în Codul de Procedură Etică. Scopul acestui demers a fost separarea conținutului obligațiilor 
de cea a sancțiunilor stabilite pentru încălcarea acestora, dat fiind faptul că sancțiunile anterior formulate în 
Regulamentul de Formare se vor regăsi alături de altele în Codul de Procedură Etică al ATF-PF, aflat încă sub 
elaborare, la ora actuală. 
 

Amendament realizat la data de 08.07.2016, privind Capitolul 12. Reglementări privind recertificarea 
psihoterapeuților sistemici pe baza satisfacerii criteriilor formării profesionale continue. Modificarea s-a 
operat la pagina nr.30, prin introducerea susmenționatului capitol, care sumarizează condițiile în care se poate 
realiza recertificarea, respective consecințele nerealizării acesteia. 
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