
 
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad 

Compartiment Juridic 

 

 

 

 

DECIZIA nr. 118/1.08.2019 

 

privind aprobarea codului de etică și deontologie  

și a unor proceduri documentate la nivelul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 
 

Managerul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, Dr. Cârjea Marcel Iosif numit prin 

Dispoziţia Președintelui Consiliului Județean Hunedoara nr. 260/2017, 
 

Având în vedere: 

 Standardul 1 – Etica și integritatea din Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice; 

 art. 4 din Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, 

republicată; 

 prevederile Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile și instituțiile 

publice; 

 O.U.G. 57 /2019 privind codul administrativ; 

 

DECIDE:  

 Art. 1. Se aprobă  Codul etic și deontologic al personalului contractual din Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad- modificat, prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta. 

Art. 2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Compartimentul R.U.N.O.S.-Juridic și va fi 

comunicată tuturor Compartimentelor Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. 

Art. 3. Prezenta poate fi contestată în termenul şi condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

MANAGER , 

Dr. Cârjea Marcel Iosif 

 

 

        

            Vizat juridic 

         Consilier juridic 

Faliboga CiprianVoicu -Ginu 

 

 

 
Red. FCVG-2  
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                                                                                                                                                     ANEXA 1 

 
 

 

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE AL PERSONALULUI  
 

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD 

 

 

  
Preambul 

  

 1. Obiective 

 

 Misiunea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad este prestarea unui act medical de calitate, 

într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele mai buna îngrijiri. 

Deasemenea, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad are ca obiectiv asigurarea creșterii calității 

serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum și eliminarea birocrației 

și a faptelor de corupție prin: 

 1. Reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si 

profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei publice si al 

personalului contractual;  

 2. Informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte 

din partea personalului;  

 3. Crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si personalul Sanatoriului. 

 Viziunea conducerii Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad urmărește îmbunătățirea calității 

actului medical, diversificarea serviciilor oferite populației, creșterea satisfacției pacienților, respectarea 

drepturilor acestora, siguranța actului medical, a pacienților precum și a angajaților. 

 

 2. Domeniu de aplicare 

 

 Codul de conduită al personalului contractual al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 

reglementează normele de conduită profesională a întregului personal contractual. Normele din 

prezentul cod sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul sanatoriului, încadrat în baza 

prevederilor Legii 53/2003, Codul muncii, republicată cu modificările ulterioare. 

 

 3. Principii generale 

 

  Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele:  

 1. Prioritatea interesului public - principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea 

de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;  

 2. Asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor - principiu conform caruia personalul are 

indatorirea de a aplica acelasi regim in situatii identice sau similare; 

 3. Profesionalismul - principiu conform caruia personalul are obligatia de a indeplini atributiile 

de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;  
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 4. Impartialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii sunt obligati sa aiba o 

atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in 

exercitarea atributiilor functiei;  

 5. Integritatea morala - principiu conform caruia personalului ii este interzis sa solicite sau sa 

accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;  

 6. Libertatea gandirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul poate sa-si exprime si 

sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;  

 7. Cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea 

atributiilor de serviciu, personalul trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru indeplinirea 

conforma a atributiilor de serviciu; 

 

 

 4. Cadru legislativ  
 

 Elaborarea prezentului Cod de conduită, etică și deontologie profesională a personalului 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad are la baza, ca temei legal, urmatoarea legislație în vigoare:  

 - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completările 

ulterioare;  

 - Hotararea Colegiului Medicilor din Romania nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului si a 

Codului de deontologie medicala ale Colegiului Medicilor din Romania; 

 - Decizia Colegiului Farmaciștilor din Romania nr. 112005 privind adoptarea Statutului 

Colegiului Farmaciștilor din Romania și a Codului deontologic al farmacistului, cu modificari 

ulterioare;  

 - Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist; 

 - O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de 

moașa și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și functionarea Ordinului Asistentilor 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistentilor Medicali din Romania; 

 - Hotararea OAMGMAMR nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al 

asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania;  

 - Legea nr. 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

 - Statutul Consilierului juridic publicat de Colegiul Consilierilor juridici în M.Of. nr. 684/29 iul. 

2004;  

 - Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;  

 - Norme de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicata in Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 356 din 22/04/2004. 

 - Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului; 

 - O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 - Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă prctică, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România; 

 - H.G. nr. 788/2005 privind aplicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 

privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Psihologilor din România; 
 - Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice; 

 - Ordonanța Guvernului României nr. 119/1999 republicată, aprobată prin Legea 301/2002, 

privind controlul intern și controlul financiar preventiv; 

 - Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 

care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=13060
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=13060
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TITLUL I 

 

CODUL DE CONDUITA AL PERSONALULUI CONTRACTUAL 
 

 

 CAPITOLUL I 

DOMENIUL DE APLICARE SI PRINCIPII GENERALE 

 
ART.1  

Domeniul de aplicare 

 (1) Codul de conduita a personalului contractual din cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie 

Brad,  reglementeaza normele de conduita profesionala a personalului contractual. 

 (2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii 

pentru personalul contractual din cadrul spitalului, incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 -

Codul muncii, cu modificarile ulterioare. 

 

ART.2 

Obiective  
 Obiectivele prezentulul cod de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului 

medical, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea birocratiei si a 

faptelor de coruptie, prin: 

 1. Reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si 

profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului spitalului si al personalului 

contractual; 

 2. Informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte 

din partea personalulul contractual in exercitarea functiei; 

 3. Crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si personalul contractual din 

cadrul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad.  

 

ART.3  

Principii generale 
Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt urmatoarele:  

 1. Prioritatea interesului public  principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea 

de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;  

 2. Asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice- 

principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in 

situatii identice sau similare; 

 3. Profesionalismul - principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini 

atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;  

 4. Impartialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii contractuali sunt obligati 

sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in 

exercitarea atributiilor functiei; 

 5. Integritatea morala- principiu conform caruia personalului contractual ii este interzis sa solicite 

sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau 

material; 
 6. Libertatea gandirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si 

exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;  

 7. Cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea 
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atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze pentru 

indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu; 

 

ART.4  

Termeni  
 In intelesul prezentului cod, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:  

 1. Personal contractual pe angajat contractual -  persoana numita intr-o functie in cadrul 

Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare. 

 2. Functie - ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite, in temeiul legii, in fisa postului;  

 3. Interes public - - acel interes care implica garantarea si respectarea de catre spital, a drepturilor, 

libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si tratatele 

internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea 

principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor;  

 4. Interes personal -  orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct 

sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei, 

influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii atributiilor 

functiei;  

 5. Conflict de interese -  acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori 

indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta 

independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor pe indeplinirea la timp si cu obiectivitate a 

indatoriilor care ii revin in exercitarea functiei detinute;  

 6. Informatie de interes public - orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din 

activitatea unitatii sanitare, indiferent de suportul ei; 

 7. Informatie cu privire la date personale - orice informatie privind o persoana identificata sau 

identificabila.  

 

CAPITOLUL II 

NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A PERSONALULUI   

CONTRACTUAL 

 
ART. 5 

Asigurarea unui serviciu de sanatate de calitate 
 (1) Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul 

cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea in practica, in scopul realizarii 

competentelor institutiei, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.  

 (2) In exercitarea functiei, personalul contractual are obligatia de a avea un comportament 

profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a 

mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor 

publice.  

 

ART. 6 

Respectarea Constitutiei si a legilor 
 (1) Angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile 

tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le 

revin, cu respectarea eticii profesionale. 

 (2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea 

exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute. 

 

ART. 7 

Loialitatea fata de Institutia Sanitara 
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 (1) Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul institutiei sanitare in 

care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce 

prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia. 

 (2) Angajatilor contractuali le este interzis: 

 

 1. Sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, cu 

politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;  

 2. Sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia are 

calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens; 

 3. Sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;  

 4. Sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este 

de natura sa atraga avantaje ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari 

publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice; 

 5. Sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de 

actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului ori spitalului in care isi desfasoara activitatea. 

 (3) Prevederile Alin. (2) pct. 1.4 se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru perioada 

de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene. 

 (4) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia 

legala a personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile 

legii. 

  

ART.8 

Libertatea opiniilor 
 (1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta 

demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei publice 

in care isi desfasoara activitatea. 

 (2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu 

se lasa influentati de considerente personale. 

 (3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa 

evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri. 

 

ART.9  

Activitatea publica 
 (1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in 

acest sens de conducatorul spitalului, in conditiile legii.  

 (2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate 

oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul spitalului.  

 (3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la 

activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu 

reprezinta punctul de vedere oficial al spitalului. 

 

ART. 10 

Activitatea politica 
In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis: 

 1. Sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice; 

 2. Sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica; 

 3. Sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice 

sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice; 

 4. Sa afiseze in cadrul spitalului  insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea 

partidelor politice ori a candidatilor acestora. 
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ART. 11 

Folosirea imaginii proprii 
 In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite 

utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati 

comerciale, precum si in scopuri electorale. 

 

ART. 12 

 Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei 
 (1) In relatiile cu personalul contractual din cadrul spitalului precum si cu persoanele fizice sau 

juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, 

corectitudine si amabilitate. 

 (2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii 

persoanelor din cadrul institutiei, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea 

functiei, prin: 

 1. Intrebuintarea unor expresii jignitoare; 

 2. Dezvaluirea aspectelor vietii private; 

 3. Formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase. 

 (3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificativa pentru 

rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte 

principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin: 

 1. Promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate 

la aceeasi categorie de situatii de fapt; 

 2. Eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, 

convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte. 

 

ART. 13 

Conduita in cadrul relatiilor internationale 
 (1) Personalul contractual care reprezinta institutia in cadrul unor organizatii internationale, 

institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international are obligatia sa 

promoveze o imagine favorabila tarii si spitalului pe care il reprezinta.  
 (2) In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima 

opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.  

 (3) In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita 

corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda. 

 

ART. 14 

Interdictia privind acceptarea cadourior, serviciilor si avantajelor 
 Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau 

orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care 

au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea 

functiilor detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii. 

  

ART. 15 

Participarea la procesul de luare a deciziilor 

 (1) In procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform 

prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.  

 (2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre spital, de catre 

alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.  

 

ART. 16 

Obiectivitate in evaluare 
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 (1) In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia 

sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual 

din subordine. 

 (2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate 

criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propune 

ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente 

materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare. 

 (3) Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori 

promovarea in functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile prevazute la art. 3. 

 

 

 

ART. 17 

Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute 
 (1) Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri 

decat cele prevazute de lege. 

 (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete 

ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes 

personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane. 

 (3) Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice 

natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin. 

 (4) Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sa se inscrie in 

organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandu-le 

acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. 

 

ART. 18 

Utilizarea resurselor publice 
 (1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului 

si a unitatilor administrativ teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie 

ca un bun proprietar. 

 (2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile 

apartinand spitalului numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute. 

 (3) Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, 

folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale. 

 (4) Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau 

activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru in logistica autoritatii sau a spitalului 

pentru realizarea acestora. 

 

ART. 19 

Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri 
(1) Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a 

 unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor 

cazuri:  

 1. Cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplininii atributiilor de serviciu, despre 

valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute; 

 2. Cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului 

respectiv;  

 3. Cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele 

interesate de cumpararea bunului nu au avut acces. 
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 (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionanii sau inchirierii 

unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.  

 (3) Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoane la bunurile 

proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-tenitoniale, supuse operatiunilor de 

vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege. 

 (4) Prevederile alin. (1) si (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor 

prin interpus sau in situatia conflictului de interese. 

 

 

CAPITOLUL III 

COORDONAREA SI CONTROLUL APLICARII NORMELOR DE CONDUITA PROFESIONALA 

PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL 

ART. 20 

Sesizarea  

 (1) Conducenea Spitalului poate fi sesizata de orice persoana cu privine la:  

 1. Incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de catre angajatii contractuali; 

 2. Constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului contractual pentru a-l determina 

sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice neconespunzator.  

 (2) Sesizarea prevazuta la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit 

legii.  

 (3) Angajatii contractuali nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea cu 

buna-credinta a organelor disciplinare competente, in conditiile legii. 

 (4) Conducerea Spitalului va verifica actele si faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea 

confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea. 

 

ART. 21 

Solutionarea sesizarii 
 (1) Rezultatele activitatii de centralizare a sesizarilor sau petitiilor se consemneaza intr-un raport 

pe baza caruia Conducerea Spitalului va formula recomandari cu privire la modul de corectare a 

deficientelor constatate. 

 (2) Recomandarile Conducerii Spitalului vor fi comunicate: 

 1. Angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea; 

 2. Angajatului contractual care face obiectul sesizarii; 

 

CAPITOLUL IV 
DISPOZITII FINALE 

ART. 22 

Raspunderea 

 (1) Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a 

personalului contractual, in conditiile legii. 

 (2) Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor 

prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile Legii nr. 

53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 (3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor 

fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii. 

 (4) Personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele 

savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau 

juridice. 
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TITLUL II 

 

COD DE DEONTOLOGIE AL MEDICILOR 
 

CAPITOLUL I 

Introducere 

 

     ART. 1 

     Prezentul cod cuprinde normele de conduita obligatorii în legatura cu exerciţiul drepturilor şi 

îndatoririlor profesionale ale medicului in cadrul spitalului. 

     ART. 2 

     Prevederile prezentului cod, atât cele ce reamintesc regulile morale pe care orice medic trebuie 

sa le respecte, cat şi cele care privesc aspecte tehnice, precum şi comportarea fata de confrati, sunt 

obligatorii pentru medicii din evidenta Colegiului Medicilor din România. Medicii care au activităţi în 

învăţământ răspund în respectarea prevederilor prezentului cod de cei pe care îi au în îndrumare. 

     ART. 3 

     Sănătatea omului este telul suprem al actului medical. Obligaţia medicului consta în a apara 

sănătatea fizica şi mentala a omului, în a usura suferinţele, în respectul vieţii şi demnităţii persoanei 

umane, fără discriminări în funcţie de varsta, sex, rasa, etnie, religie, naţionalitate, condiţie socială, 

ideologie politica sau orice alt motiv, în timp de pace, precum şi în timp de război. Respectul datorat 

persoanei umane nu încetează nici după decesul acesteia. 

     ART. 4 

     În exercitarea profesiei sale, medicul acorda prioritate intereselor pacientului, care primeaza 

asupra oricăror alte interese. 

     ART. 5 

     În exercitarea profesiei sale, medicul este obligat sa respecte drepturile fundamentale ale omului 

şi principiile etice în domeniul biomedical. Colegiul Medicilor din România va actualiza periodic 

prevederile prezentului cod în concordanta cu declaraţiile şi convenţiile la care România este parte, 

privind etica în domeniul biomedical. 

     ART. 6 

     Este interzis medicului, în exercitarea profesiei sale, sa impună pacientului opiniile sale 

personale de orice natura ar fi acestea. 

     ART. 7 

     Medicul nu trebuie sa înceteze niciodată, în decursul vieţii sale profesionale, sa îşi însuşească 

achiziţiile ştiinţei medicale, în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor sale medicale. 

     ART. 8 

     Medicul trebuie ca, în conformitate cu abilitatile şi cunoştinţele sale, sa contribuie la informarea 

obiectivă a publicului şi autorităţilor medicale în ceea ce priveşte problemele medicale. Medicul care 

oferă informaţii medicale în mass-media trebuie sa verifice modul în care afirmatiile sale sunt făcute 

publice şi sa ia atitudine în cazul denaturarii acestora. 

 

 

CAPITOLUL II 

Îndatoriri generale 

 

     SECŢIUNEA A 

     Despre independenta profesională a medicului şi responsabilitate 

 

     ART. 9 

     Medicul are independenta profesională absolută, libertatea absolută a prescripţiilor şi actelor 

medicale pe care le considera necesare, în limitele competentei sale, şi este răspunzător pentru acestea. 
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În cazul limitării prin constrângeri administrative şi/sau economice a independentei sale, medicul nu este 

răspunzător. 

     ART. 10 

     Medicul nu va garanta vindecarea afectiunii pentru care pacientul i s-a adresat. 

     ART. 11 

     În activitatea medicală ce se desfăşoară în echipa (secţii de spital, proces de învăţământ medical 

tip rezidentiat), răspunderea pentru actele medicale aparţine şefului echipei, în limitele atribuţiilor 

administrative de coordonare, şi medicului care efectuează direct actul medical, în limitele competentei 

sale profesionale şi rolului care i-a fost atribuit de şeful echipei. În echipele interdisciplinare, şeful 

echipei se considera a fi medicul din specialitatea în care s-a stabilit diagnosticul major de internare, 

dacă nu exista reglementări speciale care sa prevadă altfel. 

     ART. 12 

     Încredinţarea totală sau parţială a obligaţiilor proprii către alte persoane, în lipsa controlului 

personal, constituie abatere deontologica. 

     ART. 13 

     Exprimarea consimţământului informat al pacientului pentru tratament nu inlatura 

responsabilitatea medicului pentru eventualele greşeli profesionale. 

 

     SECŢIUNEA B 

     Secretul profesional 

 

     ART. 14 

     Secretul profesional este obligatoriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

     ART. 15 

     Fac obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, în timpul exercitării profesiei sale, a aflat 

direct sau indirect în legatura cu viata intima a bolnavului, a familiei, a apartinatorilor, precum şi 

probleme de diagnostic, prognostic, tratament, diverse circumstanţe în legatura cu boala. Secretul 

profesional persista şi după terminarea tratamentului sau decesul pacientului. 

     ART. 16 

     Secretul profesional trebuie păstrat şi fata de apartinatori, dacă pacientul nu doreşte altfel. 

     ART. 17 

     Secretul profesional trebuie păstrat fata de colegi, cadre sanitare şi instituţiile medicale care nu 

sunt implicate în actul medical al pacientului în cauza. 

     ART. 18 

     În comunicările ştiinţifice cazurile vor fi în asa fel prezentate încât identitatea bolnavului sa nu 

poată fi recunoscuta. 

     ART. 19 

     În cazul în care nu este contrar intereselor pacientului, medicul curant va permite accesul mass-

media la pacient numai cu acceptul acestuia. Medicii şefi ai unităţilor medicale sunt obligaţi sa ia toate 

măsurile în asa fel încât accesul mass-media la pacient sa se facă numai cu acceptul medicului curant şi 

al pacientului. Acordarea de informaţii cu privire la un anumit caz se poate face numai cu acordul 

pacientului, al medicului curant şi al şefului unităţii medicale. 

     ART. 20 

     Evidentele medicale trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale. 

 

     SECŢIUNEA C 

     Reguli generale de comportament în activitatea medicală 

 

     ART. 21 

     Medicul nu poate trata un pacient fără a-l examina medical în prealabil, personal. Numai în 

cazuri excepţionale, de urgenta sau în cazuri de forta majoră (îmbolnăviri pe nave maritime aflate în 
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mers, pe avioane în zbor, locuri inaccesibile sasu în timp util) se vor da indicaţii de tratament prin 

mijloace de telecomunicaţii. 

     ART. 22 

     Medicul poate executa o activitate medicală doar dacă are pregătire şi practica suficienta pentru 

aceasta. Aceasta prevedere nu se aplica în cazuri de urgenta vitala, care nu poate fi rezolvată altfel. 

     ART. 23 

     Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic sau tratament autorizate şi pentru manuirea 

cărora are pregătire ori suficienta practica. 

     ART. 24 

     Dacă în urma examinării sau în cursul tratamentului medicul considera ca nu are suficiente 

cunoştinţe ori experienta pentru a asigura o asistenta corespunzătoare, va solicita un consult, prin orice 

mijloace, cu alţi specialişti sau va indruma bolnavul către aceştia. 

     ART. 25 

     În caz de pericol de moarte iminent, medicul va rămâne lângă pacient atât timp cat este nevoie de 

ajutorul lui profesional. 

     ART. 26 

     Pacientul nevindecabil va fi tratat cu aceeaşi grija şi aceeaşi atentie ca şi cel care are sanse de 

vindecare. 

     ART. 27 

     Medicul va informa pacientul asupra bolii acestuia, tratamentului necesar şi a sanselor de 

însănătoşire. Medicul va evita sa trezeasca prin comportamentul lui imaginea unei boli mai grave decât 

este ea în realitate. 

     ART. 28 

     Medicul va păstra o atitudine de stricta neutralitate şi neamestec în problemele familiale ale 

bolnavului, exprimandu-şi părerea numai dacă este solicitat şi numai dacă intervenţia este motivată de 

interesul sănătăţii bolnavului. 

     ART. 29 

     Medicul nu trebuie sa se implice în problemele legate de interesele materiale din familia 

bolnavului sau. 

 

     SECŢIUNEA D 

     Obligativitatea acordării asistenţei medicale 

 

     ART. 30 

     Medicul care se găseşte în prezenta unui bolnav sau rănit în pericol are obligaţia sa îi acorde 

asistenta la nivelul posibilităţilor momentului şi locului ori sa se asigure ca cel în cauza primeşte 

ingrijirile necesare. 

     ART. 31 

     În caz de calamitati naturale sau accidentari în masa, medicul este obligat sa răspundă la 

chemare, chiar sa îşi ofere de bunăvoie serviciile medicale imediat ce a luat cunostinta despre 

eveniment. 

     ART. 32 

     Medicul poate refuza acordarea de îngrijiri de sănătate din motive personale sau profesionale 

temeinice, indrumand pacientul spre alte surse de îngrijire medicală, cu excepţia situaţiilor de urgenta. 

Medicul este obligat sa pună la dispoziţie confratelui care preia pacientul toate informaţiile medicale 

referitoare la caz. 

 

     SECŢIUNEA E 

     Întreţinerea şi folosirea cunoştinţelor profesionale. Educaţia medicală continua 

 

     ART. 33 
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     Medicii au datoria de a-şi perfectiona continuu cunoştinţele profesionale. 

     ART. 34 

     În folosirea unor metode terapeutice noi trebuie sa primeze interesul pacientului, iar acestea nu 

pot fi utilizate decât după evaluarea raportului risc-beneficiu. 

 

 

     SECŢIUNEA F 

     Integritatea şi imaginea medicului 

 

     ART. 35 

     Medicul trebuie sa fie model de comportament etico-profesional, contribuind la creşterea 

nivelului sau profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului profesiunii medicale pentru a merita stima 

şi încrederea pacientilor şi a colaboratorilor. 

     ART. 36 

     Medicul nu trebuie sa se folosească de un mandat electiv, o funcţie administrativă sau de alte 

autorităţi pentru a-şi creste clientela. 

     ART. 37 

     Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregătirii sale profesionale. 

     ART. 38 

     Informarile privind serviciile medicale sunt acceptate, cu condiţia sa fie corecte, şi se pot referi 

la: 

    a) sediul profesional, orele de funcţionare, conducerea instituţiei medicale; 

    b) specialitatea şi titlul medicului; 

    c) metodele de diagnostic şi tratament folosite. Aceste informaţii trebuie sa se refere numai la metode 

de diagnostic şi tratament fundamentate ştiinţific şi acceptate în lumea medicală. Nu trebuie sa conţină 

informaţii eronate sau care ar putea induce pacientii în eroare; 

    d) tarifele percepute. 

    Aceste informaţii nu trebuie sa induca pacientilor impresia ca neapelarea la serviciile medicului 

respectiv le poate pune în pericol starea de sănătate fizica sau psihică. 

     ART. 39 

     Medicul nu poate face reclama unor medicamente sau bunuri medicale de consum. Menţionarea 

denumirii unor medicamente sau bunuri medicale în cuprinsul unor articole, cărţi, facuta în scop 

ştiinţific, nu se considera reclama. 

     ART. 40 

     Medicul nu trebuie sa facă propaganda în mediile nemedicale sau chiar medicale unor procedee 

de diagnostic ori tratament insuficient probate, fără sa sublinieze şi rezervele ce se impun. 

     ART. 41 

     Este contrară eticii înţelegerea dintre doi medici, între medic şi farmacist sau între medic şi un 

cadru auxiliar pentru obţinerea de avantaje materiale. 

     ART. 42 

     Este interzisă medicului practician implicarea în distribuirea unor remedii, aparate sau produse 

medicamentoase autorizate ori neautorizate. 

     ART. 43 

     Este interzisă practicarea de către medic a unor activităţi care dezonoreaza profesia medicală. 

Orice medic trebuie sa se abţină, chiar în afară vieţii profesionale, de la acte de natura sa ducă la 

desconsiderarea acesteia. 

     ART. 44 

     Medicul nu poate fi obligat sa îşi exercite profesia în condiţii ce ar putea compromite calitatea 

ingrijirilor medicale şi a actelor sale profesionale, cu excepţia urgentelor medico-chirurgicale vitale. 

     ART. 45 
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Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice ori lipsite de riscuri remedii sau procedee 

iluzorii ori insuficient probate. Orice practica nestiintifica este interzisă. 

     

 ART. 46 

     Este interzisă acordarea de facilităţi, colaborarea sau sprijinirea oricărei persoane care practica 

ilegal medicina. Medicul are obligaţia de a sesiza existenta unor astfel de situaţii colegiului teritorial al 

medicilor. 

 

     SECŢIUNEA G 

     Onorarii şi atragerea bolnavilor 

 

     ART. 47 

     Este interzisă emiterea oricărui document medical care ar aduce pacientului un avantaj material 

nejustificat sau ilicit. 

     ART. 48 

     Este interzisă medicului practicarea concurentei neloiale, inclusiv prin practicarea unor tarife 

minimale, vadit disproportionate fata de costul real al serviciului medical, în scopul atragerii clientelei. 

Este admis serviciul gratuit în scopuri filantropice, cu informarea colegiului teritorial al medicilor cel 

mai târziu la 3 zile după acordarea asistenţei medicale. 

 

 

CAPITOLUL III 

Îndatoriri fata de bolnavi 

 

     SECŢIUNEA A 

     Respectarea drepturilor persoanei 

 

     ART. 49 

     Medicul trebuie sa respecte dreptul persoanei în privinta opţiunii libere asupra medicului sau 

curant şi chiar sa faciliteze aceasta posibilitate. 

     ART. 50 

     Un medic care este solicitat sau are obligaţia sa examineze o persoana privată de libertate ori sa 

dea îngrijiri în mediu carceral nu poate nici direct, nici indirect, fie şi numai prin simpla prezenta, sa 

cautioneze sau sa favorizeze atingerea integrităţii fizice ori psihice a vreunui deţinut, inclusiv a 

demnităţii acestuia. Dacă medicul constata ca persoana privată de libertate a suportat maltratari, are 

obligaţia sa informeze autoritatea judiciară. 

 

 

     SECŢIUNEA B 

     Relaţia cu pacientul 

 

     ART. 51 

     Exercitarea profesiei medicale nu trebuie facuta impersonal, ci incercand stabilirea unei relaţii 

umane cu pacientul, pentru ca, la nevoie, compasiunea din partea medicului sa nu para un act formal. 

     ART. 52 

     Este interzis ca medicul curant sa întreţină relaţii sexuale cu pacientii săi sau sa-i supună pe 

aceştia unor acte degradante pentru fiinta umană. 

     ART. 53 

     Medicul trebuie sa dea dovada de diligenta maxima în stabilirea diagnosticului, tratamentului 

adecvat şi în evitarea complicatiilor previzibile la pacientul aflat în îngrijirea sa. 

ART. 54 
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     Prescripţiile medicale trebuie formulate cat mai clar, medicul asigurându-se ca a fost înţeles 

complet de către bolnav şi anturajul acestuia, mergand pana la încercarea de a supraveghea executarea 

tratamentului. 

     ART. 55 

     Din momentul în care a răspuns unei solicitări, medicul este automat angajat moral sa asigure 

bolnavului în cauza îngrijiri constiincioase şi devotate, inclusiv prin trimiterea pacientului la o unitate 

medicală sau la un specialist cu competente superioare. 

     ART. 56 

     Medicul curant are obligaţia de a face toate demersurile medicale pentru a facilita pacientului sau 

obţinerea drepturilor sale ce decurg din starea de boala. 

     ART. 57 

     În caz de război, cataclisme, epidemii şi atentate, medicul nu are dreptul sa îşi abandoneze 

bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente în conformitate cu legea. 

 

     SECŢIUNEA C 

     Consimţământul 

 

     ART. 58 

     Pentru orice intervenţie medicală diagnostica sau terapeutică este necesar consimţământul 

informat al pacientului. 

     ART. 59 

     Consimţământul pacientului va fi exprimat în condiţiile legii. 

     ART. 60 

     Consimţământul va fi dat după informarea pacientului asupra diagnosticului, prognosticului, 

alternativelor terapeutice, cu riscurile şi beneficiile acestora. 

     ART. 61 

     În situaţia pacientilor minori, incompetenti sau care nu îşi pot exprima vointa, consimţământul va 

aparţine reprezentanţilor legali. Dacă medicul curant apreciază ca decizia reprezentantului legal nu este 

în interesul pacientului, se constituie o comisie de arbitraj de specialitate pentru a evalua cazul şi a lua 

decizia. 

     ART. 62 

     În situaţii de urgenta, când este pusă în pericol viata pacientului, iar acesta nu îşi poate exprima 

vointa şi rudele sau reprezentanţii legali nu pot fi contactati, consimţământul este implicit, iar medicul 

va face tot ceea ce este posibil pentru salvarea pacientului, urmând ca informarea acestuia sa se facă 

ulterior. 

      

ART. 63 

     Prognosticul grav va fi impartasit pacientului cu prudenta şi tact, ţinându-se cont de starea 

psihică a acestuia. Prognosticul va fi dezvaluit şi familiei doar dacă pacientul consimte la aceasta. În 

cazul în care se considera ca dezvaluirea prognosticului infaust va dăuna pacientului sau atunci când 

acesta nu doreşte sa afle, prognosticul poate fi dezvaluit familiei. 

 

     SECŢIUNEA D 

     Probleme ale îngrijirii minorilor 

 

     ART. 64 

     Medicul trebuie sa fie apărătorul intereselor medicale ale copilului bolnav atunci când apreciază 

ca starea de sănătate a copilului nu este bine inteleasa sau nu este suficient de bine protejata de anturaj. 

     ART. 65 

     Dacă medicul apreciază ca un minor este victima unei agresiuni sau privatiuni, are obligaţia de a-

l proteja uzand de prudenta şi anuntand autoritatea competenta. 
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     SECŢIUNEA E 

     Eliberarea de documente 

 

     ART. 66 

     Este interzisă eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezenta sau a unor rapoarte 

tendenţioase. Orice act medical va oglindi realitatea obiectivă. 

     ART. 67 

     Medicul poate emite certificate, atestate şi documente permise de lege, pe baza propriilor sale 

constatări şi a examenelor necesare în acest scop. Este interzis ca informaţiile medicale sa fie prezentate 

deformat sau ascunse. Documentele medicale vor respecta forma prevăzută de lege. Documentele 

medicale nu trebuie sa conţină mai multe date decât este necesar scopului pentru care acestea sunt 

întocmite şi eliberate. 

     ART. 68 

     Persoana la care se referă documentul medical emis are dreptul de a fi informată cu privire la 

conţinutul acestuia. 

 

CAPITOLUL IV 

Îndatoriri fata de public 

 

     ART. 69 

     Medicul chemat într-o familie ori colectivitate trebuie sa se îngrijească de respectarea regulilor 

de igiena şi de profilaxie. El va semnala bolnavului şi anturajului responsabilitatea ce revine acestora 

fata de ei înşişi, dar şi fata de comunitate şi colectivitate. 

     ART. 70 

     Medicul are obligaţia morala de a aduce la cunostinta organelor competente orice situaţie de care 

afla şi care reprezintă un pericol pentru sănătatea publica. 

 

CAPITOLUL V 

Relaţiile medicului cu colegii şi colaboratorii, consultul medical, reguli de comportare cu alţi 

profesionisti din sfera sanitară, obligaţii fata de Colegiul Medicilor din România 

 

 

SECŢIUNEA A 

     Relaţiile medicului cu colegii şi colaboratorii. Confraternitatea 

 

 

     ART. 71 

     Medicul va trebui sa îşi trateze confratii asa cum ar dori el însuşi sa fie tratat de ei. În baza 

spiritului de corp, medicii îşi datorează asistenta morala. 

     ART. 72 

     Schimbul de informaţii între medici privind pacientii trebuie sa se facă obiectiv şi în timp util, în 

asa fel încât asistenta medicală a pacientilor sa fie optima. 

     ART. 73 

     Dacă un medic are neintelegeri cu un confrate, trebuie sa prevaleze concilierea potrivit Statutului 

Colegiului Medicilor din România. 

     ART. 74 

     Este interzisă răspândirea de comentarii ce ar putea sa prejudicieze reputaţia profesională a unui 

confrate. Medicii trebuie sa ia apărarea unui confrate atacat pe nedrept. 

     ART. 75 
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     Constituie încălcare a regulilor etice blamarea şi defăimarea colegilor (critica pregătirii sau 

activităţii lor medicale) în fata bolnavilor, apartinatorilor, a personalului sanitar etc., precum şi orice 

expresie sau act capabil sa zdruncine încrederea în medicul curant şi autoritatea acestuia. 

     ART. 76 

     Atunci când un medic ia cunostinta despre greşeli etice sau profesionale care aduc atingere 

imaginii profesiei, comise de către un coleg, trebuie sa ia atitudine cu tact, incercand sa discute 

problema cu confratele în cauza. Dacă aceasta nu da rezultate, medicul are obligaţia sa discute cazul în 

cadrul Colegiului Medicilor din România, înainte de a se adresa autorităţilor competente. 

 

     SECŢIUNEA B 

     Consultul medical 

 

     ART. 77 

     Ori de câte ori medicul considera necesar sa ceara părerea unui coleg pentru elucidarea 

diagnosticului, formularea planului terapeutic sau a indicatiei unei intervenţii, acesta va propune, de 

acord cu bolnavul sau apartinatorii lui şi ţinând cont de preferintele acestuia, un consult cu alţi confrati. 

     ART. 78 

    Consultul este organizat de medicul curant şi este recomandabil ca medicii chemaţi pentru consult sa 

examineze bolnavul în prezenta medicului curant. Apoi medicii se retrag pentru a discuta cazul. După ce 

au căzut de acord, medicul curant comunica bolnavului sau apartinatorului rezultatul consultului. Dacă 

exista divergenţe de păreri, se va proceda, după caz, la completarea examinarilor, internarea în spital, 

lărgirea consultului prin invitarea altor specialişti etc. 

     ART. 79 

     În consultul medical se va păstra o atmosfera de stima şi respect reciproc, nu se va manifesta 

superioritate fata de medicul curant. Discuţia cazului şi observaţiile critice nu se vor face în fata 

bolnavului sau a altor persoane străine, chiar dacă este vorba de medici subordonaţi. 

     ART. 80 

     Un medic care a fost chemat pentru un consult nu trebuie sa revada ulterior pacientul din proprie 

initiativa şi fără aprobarea medicului curant. 

     ART. 81 

     În cazul colaborării mai multor medici pentru examinarea sau tratamentul aceluiaşi pacient, 

fiecare practician îşi asuma responsabilitatea personal. Este interzis transferul de sarcini şi 

responsabilităţi privind indicaţiile de investigaţii, prescrierea de medicamente sau concedii medicale 

către alţi medici care nu au participat la consultul medical. 

     ART. 82 

     Dacă în urma unui consult avizul celor chemaţi diferă fundamental de cel al medicului curant, 

pacientul trebuie informat. Medicul curant este liber sa se retragă dacă părerea medicilor chemaţi la 

consult prevalează în opinia pacientului sau a anturajului acestuia. 

     ART. 83 

     Pacientul aflat în tratamentul unui coleg poate fi asistat de orice confrate pentru probleme 

incidente urgente, cu informarea prealabilă sau ulterioara a medicului. 

     ART. 84 

     Dacă propunerea pentru un consult medical vine din partea pacientului sau a anturajului acestuia, 

medicul are obligaţia organizării modalitatii de consult. În cazul în care medicul curant nu este de acord, 

se poate retrage fără explicaţii. În urma consultului se va redacta un document semnat de participanţi. 

Dacă documentul nu este redactat, se considera ca participanţii la consult susţin punctul de vedere al 

medicului curant. 

 

     SECŢIUNEA C 

     Raporturi cu alţi profesionisti sanitari 

 



18 

 

     ART. 85 

     Medicii vor avea raporturi bune, în interesul pacientilor, cu ceilalţi profesionisti din domeniul 

medical. 

 

     SECŢIUNEA D 

     Obligaţii fata de Colegiul Medicilor din România 

 

     ART. 86 

     Medicii membri ai Colegiului Medicilor din România trebuie sa susţină organizaţia din toate 

punctele de vedere. 

     ART. 87 

     Medicul aflat în ancheta profesională este obligat sa colaboreze cu persoanele desemnate de 

colegiu şi sa furnizeze toate datele solicitate în vederea încheierii investigatiei în cel mult 14 zile de la 

solicitare. 

 

CAPITOLUL VI 

Situaţii speciale 

 

    SECŢIUNEA A 

     Reguli privind cercetarea medicală pe subiecti umani 

 

     ART. 88 

     Cercetarea medicală pe subiecti umani se face cu respectarea prevederilor convenţiilor şi 

declaraţiilor internaţionale la care România este parte semnatara. 

     ART. 89 

     Medicul implicat în cercetarea biomedicala are datoria de a promova şi proteja viata, sănătatea, 

intimitatea şi demnitatea subiectilor umani care participa la cercetare. 

     ART. 90 

     În desfăşurarea cercetării medicale pe subiecti umani trebuie acordată o protecţie deosebita 

populatiilor vulnerabile, cum ar fi: 

    a) persoane dezavantajate din punct de vedere economic şi medical; 

    b) persoane care nu îşi pot da consimţământul pentru participarea într-o cercetare medicală (minori, 

persoane incompetente, persoane care datorită stării lor nu îşi pot exprima vointa); 

    c) persoane care sunt susceptibile a-şi da consimţământul sub presiune (de exemplu, persoane în 

detenţie, militari); 

    d) persoane care nu beneficiază personal din cercetare; 

    e) persoane pentru care cercetarea medicală este combinata cu îngrijirea medicală. 

     ART. 91 

     În cercetarea pe subiecti umani, binele individului primeaza asupra binelui societăţii în general şi 

al ştiinţei. 

     ART. 92 

     Cercetarea medicală în scopul progresului medical trebuie sa se facă doar în ultima instanta pe 

subiecti umani. Aceasta trebuie sa se efectueze în conformitate cu datele ştiinţifice existente, cu alte 

surse relevante de informare şi cu datele obţinute din experimentarea pe animale, atunci când aceasta 

este posibila. 

     ART. 93 

     Principalul scop al cercetării medicale pe subiecti umani este de a îmbunătăţi metodele 

profilactice, diagnostice şi de tratament, înţelegerea etiologiei şi a patogenezei unei afecţiuni. 

     ART. 94 

     Nu se poate întreprinde nici o cercetare pe o persoana, decât dacă sunt întrunite cumulativ 

următoarele condiţii: 
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    a) nu exista nici o metoda alternativa la cercetarea pe fiinţe umane, de eficacitate comparabila; 

    b) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproportionate în comparatie cu beneficiile 

potenţiale ale cercetării; 

    c) proiectul de cercetare a fost aprobat de instanta competenta după ce a făcut obiectul unei examinari 

independente asupra pertinentei sale ştiinţifice, inclusiv al unei evaluări a importantei obiectivului 

cercetării, precum şi al unei examinari pluridisciplinare a acceptabilitatii sale pe plan etic; 

    d) persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor pentru 

protecţia sa; 

    e) exista consimţământul participanţilor. 

     ART. 95 

     Protocolul cercetării trebuie sa fie evaluat de o comisie de etica, formată din persoane 

independente fata de cercetători sau sponsori. Comisia de etica ce efectuează evaluarea proiectului 

trebuie sa fie informată cu privire la desfăşurarea cercetării şi are dreptul de a monitoriza cercetările în 

derulare. 

     ART. 96 

     Cercetarea medicală pe subiecti umani trebuie sa fie efectuată numai de către persoane calificate 

în acest sens. Aceasta persoana are reponsabilitatea privind subiectii implicaţi în cercetare, chiar dacă 

aceştia şi-au exprimat consimţământul informat pentru participare. 

     ART. 97 

     Experimentul clinic (cercetarea fără scop terapeutic) este admisibil din punct de vedere etic dacă 

nu comporta nici un risc serios previzibil. Cercetatorii care conduc experimentul clinic sunt obligaţi sa îl 

intrerupa dacă apare pericolul vatamarii sănătăţii subiectului sau când acesta cere sistarea 

experimentului. Cercetarea medicală pe subiecti umani se poate derula doar dacă potentialele beneficii 

sunt superioare riscurilor. 

     ART. 98 

     Impunerea cu forta sau prin inducerea în eroare a exprimentului pe om constituie o grava 

încălcare a principiilor eticii medicale. Participarea subiectilor umani în cercetare se poate face numai 

voluntar şi numai după ce aceştia au fost informati adecvat cu privire la: scopurile, metodele cercetării, 

riscurile şi beneficiile anticipate. De asemenea, subiectii trebuie informati ca se pot retrage oricând din 

cercetare, fără ca acest lucru sa îi prejudicieze în vreun fel. Consimţământul informat al participanţilor 

trebuie luat cu respectarea prevederilor legale. 

     ART. 99 

     Refuzul unui pacient de a participa într-o cercetare nu trebuie sa influenteze calitatea relatiei 

medic-pacient. 

     ART. 100 

     În cazul minorilor, consimţământul va fi obţinut de la apartinatori sau de la reprezentantul legal, 

fiind necesar şi acceptul minorului de a participa în cercetare. Este necesar un maximum de prudenta în 

a utiliza minorii în experimentele medicale şi numai dacă riscurile sunt minime. 

     ART. 101 

     În cazul persoanelor incompetente sau incapabile de a-şi exprima vointa, consimţământul va fi 

obţinut de la apartinatori sau de la reprezentanţii legali. 

     ART. 102 

     Includerea în cercetarea medicală a subiectilor incompetenti sau care nu îşi pot exprima vointa se 

va face numai atunci când cercetarea nu poate fi efectuată folosindu-se persoane competente (condiţia 

fizica sau psihică ce impiedica obţinerea consimţământului informat este o caracteristica necesară a 

populaţiei incluse în studiu) şi numai dacă riscurile sunt minore. 

     ART. 103 

     Medicul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru protejarea intimitatii subiectilor participanţi 

în cercetare, pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor despre subiecti, şi trebuie sa minimalizeze 

pe cat posibil impactul cercetării asupra integrităţii fizice, mentale şi a personalităţii acestora. 

     ART. 104 
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     Cercetările făcute în scop terapeutic constituie aplicarea pentru prima data la om a unor procedee 

medicale sau chirurgicale şi se vor face exclusiv în scop curativ. În asemenea cercetări trebuie sa existe 

o proportionalitate justa, în favoarea bolnavului, între riscurile procedeului nou şi gravitatea cazului; 

pericolele posibile ale procedeului nou sa nu intreaca în gravitate evoluţia probabila a bolii de baza sau a 

tratamentelor cunoscute şi aplicate pana în prezent. 

     ART. 105 

     Folosirea unui placebo în cercetări medicale combinate cu îngrijirea pacientilor este admisă 

numai atunci când nu exista metode profilactice, diagnostice sau terapeutice demonstrate pentru 

subiectii participanţi ori atunci când pacientii care primesc placebo nu sunt expusi unor riscuri 

suplimentare. 

     ART. 106 

     Participanţii într-o cercetare medicală trebuie sa aibă acces la beneficiile rezultate din aceasta, 

după încheierea cercetării. 

     ART. 107 

     Publicarea rezultatelor unei cercetări medicale pe subiecti umani se va face cu respectarea 

acuratetei datelor şi numai în condiţiile în care sunt respectate normele etice naţionale şi internaţionale 

care guvernează cercetarea medicală pe subiecti umani. 

     ART. 108 

     Se interzice provocarea de îmbolnăviri artificiale unor oameni sanatosi, din ratiuni 

experimentale. 

     ART. 109 

     În toate cazurile de cercetări clinice, pentru verificarea pe om a eficacitatii unor metode de 

diagnostic sau de tratament se va respecta riguros condiţia consimţământului voluntar al subiectului. 

     ART. 110 

     Experimentarea umană trebuie sa respecte un număr de reguli: 

    a) sa fie precedată de o serioasă experimentare pe animal; 

    b) subiectul sa accepte voluntar, sa fie major, în stare de libertate şi perfect informat despre riscuri; 

    c) în cazul unor maladii incurabile, la subiecti în stadiul terminal, remediul nu trebuie sa provoace 

suferinţe suplimentare şi sa existe sanse rezonabile de a fi util; 

    d) nu pot fi experimentate remedii care ar altera psihicul sau constiinta morala. 

     ART. 111 

     Se interzice orice activitate terapeutică sau experimentala pe om din simple ratiuni de orgoliu 

profesional ori ştiinţific, de al carei rezultat nu poate beneficia majoritatea indivizilor sau care lezeaza 

principiile culturale ori morale ale comunităţii. 

     ART. 112 

     Experimentele privind clonarea fiinţei umane sunt interzise. 

 

     SECŢIUNEA B 

     Exerciţiul medicinei de expertiza judiciară 

 

     ART. 113 

     Subiectul va fi informat în prealabil despre sensul examinării, de către expertul care nu a avut 

niciodată nici o relatie de un gen oarecare cu cel expertizat, ceea ce i-ar putea influenta rationamentele. 

În acest din urma caz expertul are obligaţia de a se recuza, informand forurile competente cu privire la 

motivele recuzării. 

     ART. 114 

     Expertizatul îl poate recuza pe expert, acesta trebuind sa se supună dorintei expertizatului. 

     ART. 115 

     Raportul final nu va conţine decât elemente de răspuns la chestiunile puse în decizia de numire a 

expertului. În rest, expertul este supus secretului profesional. 
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     SECŢIUNEA C 

     Exerciţiul medicinei private 

 

     ART. 116 

     Este interzis unui medic sa îşi încredinţeze propriul cabinet unui coleg pentru a fi administrat. 

Excepţie face situaţia în care medicul titular este plecat din localitate din motive bine întemeiate 

(concedii de odihna, de boala, postnatale, stagii de pregătire în alte localităţi sau în străinătate), când se 

va utiliza licenta de înlocuire acordată de Colegiul Medicilor din România. 

     ART. 117 

     În cabinetele de grup, exerciţiul profesiei rămâne personal, pentru a se putea asigura, pe de o 

parte, independenta profesională, iar pe de alta parte, răspunderea profesională individuală completa. 

Libertatea de opţiune pentru un anumit medic trebuie asigurata şi respectata. 

     ART. 118 

     Orice fel de asociere între medici trebuie sa facă obiectul unui contract scris ce trebuie sa 

respecte independenta profesională a fiecăruia. Actul trebuie obligatoriu comunicat consiliului 

colegiului teritorial, pentru ca acesta sa îşi dea avizul din toate punctele de vedere. 

     ART. 119 

     Angajamentul profesional al medicului nu poate depăşi competenta profesională, capacitatea 

tehnica şi de dotare a cabinetului ori baza materială afectată, inclusiv prin convenţii sau colaborări ferme 

cu alte unităţi sanitare. 

 

     SECŢIUNEA D 

     Atentarea la viata şi integritatea fizica a bolnavului. Eutanasia 

 

     ART. 120 

     Medicul trebuie sa incerce reducerea suferintei bolnavului incurabil, asigurând demnitatea 

muribundului. 

     ART. 121 

     Se interzice cu desăvârşire eutanasia, adică utilizarea unor substanţe sau mijloace în scopul de a 

provoca decesul unui bolnav, indiferent de gravitatea şi prognosticul bolii, chiar dacă a fost cerut 

insistent de un bolnav perfect constient. 

     ART. 122 

     Medicul nu va asista sau indemna la sinucideri ori autovatamari prin sfaturi, recomandări, 

împrumutarea de instrumente, oferirea de mijloace. Medicul va refuza orice explicaţie sau ajutor în acest 

sens. 

     ART. 123 

     Nici o mutilare nu poate fi practicată fără o justificare medicală evidenta, serios documentata şi 

fără consimţământul informat al pacientului, cu excepţia situaţiilor de urgenta cu risc vital. 

     ART. 124 

     Prin actele sale profesionale, de investigare sau terapeutice, medicul nu trebuie sa supună 

pacientul nici unui risc nejustificat, chiar dacă exista cererea expresă a acestuia din urma. 

     ART. 125 

     Întreruperea de sarcina poate fi practicată în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Orice 

medic este liber sa refuze fără explicaţii cererea de întrerupere voluntara a sarcinii. 
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TITLUL III 

 

COD DE ETICA ȘI DEONTOLOGIE AL FARMACIȘTILOR 

 

CAPITOLUL I 

 Introducere 

        

 

            Art. 1. -Codul deontologic al farmacistului cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce 

reprezinta valorile fundamentale in baza carora se exercita profesia de farmacist in cadrul spitalului. 

    Art. 2. - Codul deontologic al farmacistului are drept principal scop: 

   a) ocrotirea drepturilor pacientilor; 

   b) respectarea obligatiilor profesionale de catre farmacisti; 

   c) apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii de farmacist. 

    Art. 3. - (1) In exercitarea profesiei sale, farmacistul furnizeaza servicii de sanatate specializate 

pacientului si publicului in general fara niciun fel de discriminare. 

(2) Relatiile dintre farmacist si beneficiarii serviciilor acordate trebuie sa aiba la baza increderea in 

competenta si experienta profesionala a farmacistului. 

(3) Aceasta incredere obliga farmacistul ca de-a lungul intregii sale cariere sa asigure si sa mentina la 

cel mai inalt nivel performantele si conduita sa profesionala si personala, sa isi actualizeze cunostintele 

profesionale permanent in sfera activitatii sale. 

    Art. 4. - Principiile fundamentale in baza carora se exercita profesia de farmacist sunt 

urmatoarele: 

   a) exercitarea profesiei se face exclusiv in respect fata de viata si de persoana umana; 

   b) in orice situatie primeaza interesul pacientului si sanatatea publica; 

   c) respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului; 

   d) colaborarea ori de cate ori este cazul cu toti factorii implicati in asigurarea starii de sanatate a 

pacientului; 

   e) adoptarea unui rol activ fata de informarea si educatia sanitara a publicului, precum si fata de 

combaterea toxicomaniei, polipragmaziei, dopajului, automedicatiei si a altor flageluri; 

   f) acordarea serviciilor farmaceutice se face la cele mai inalte standarde de calitate posibile pe baza 

unui nivel inalt de competenta stiintifica, aptitudini practice si performante profesionale, in concordanta 

cu progresele stiintelor si practicii farmaceutice; 

   g) in exercitarea profesiei farmacistii trebuie sa dovedeasca loialitate si solidaritate unii fata de altii in 

orice imprejurare, sa isi acorde colegial ajutor si asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale; 

 

 

   h) farmacistii trebuie sa se comporte cu cinste si demnitate profesionala si sa nu prejudicieze in niciun 

fel profesia de farmacist sau sa submineze increderea publica in aceasta. 

    Art. 5. - In situatiile in care in rezolvarea unei probleme alegerea solutiei nu este prevazuta in 

normele legale, farmacistul trebuie sa ia o decizie concordanta cu etica profesiei si sa isi asume 

responsabilitatea. 

    Art. 6. - Pentru respectarea principiilor de mai sus farmacistul este obligat sa isi pastreze 

libertatea si independenta profesionala conform juramantului profesiei. 

    Art. 7. - Colegiul Farmacistilor din Romania garanteaza mentinerea standardelor profesionale la 

cel mai inalt nivel posibil, in scopul ocrotirii sanatatii publice, prin supravegherea respectarii de catre 
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farmacisti a indatoririlor profesionale si a eticii profesionale, precum si prin apararea independentei, 

onoarei si demnitatii profesionale. 

 

CAPITOLUL II 

 Standarde deontologice 

 

SECTIUNEA 1 

Responsabilitatea personala si independenta farmacistilor 

 

    Art. 8. - 

 (1) Indiferent de sfera de activitate, farmacistul trebuie sa aiba in centrul atentiei sale binele 

pacientului si al publicului in general. 

 (2) Farmacistul este raspunzator pentru toate deciziile sale profesionale, indiferent de 

responsabilitatile asumate in exercitarea profesiei sale. 

    Art. 9. - In vederea indeplinirii dispozitiilor art. 8, farmacistul, in timpul exercitarii actului 

profesional, este obligat sa respecte urmatoarele reguli: 

    a) sa isi exercite profesia in conformitate cu procedurile standard de operare scrise, prevazute 

de regulile de buna practica din domeniul sau de activitate; 

    b) sa isi indeplineasca indatoririle profesionale cu competenta, in termenele stabilite; 

   c) sa profeseze doar in acele posturi in care i se permite sa isi respecte indatoririle esentiale ca 

farmacist, libertatea de decizie si independenta profesionala; 

    d) sa accepte acele posturi pentru care are competenta si disponibilitatea necesare pentru a 

indeplini cu succes indatoririle profesionale. In acest sens trebuie sa se informeze asupra specificului 

activitatii, accesului la mijloacele necesare pentru exercitarea profesiunii la standardele necesare; 

   e) sa isi indeplineasca personal atributiile si la nevoie sa delege o persoana competenta autorizata 

pentru indeplinirea anumitor activitati profesionale, asumandu-si raspunderea; 

   f) sa informeze imediat o persoana responsabila in cazul in care nu isi poate indeplini indatoririle 

profesionale, pentru a se putea lua la timp masuri de remediere; 

   g) sa raporteze medicului prescriptor sau autoritatilor competente orice efect nedorit sau advers al 

medicamentelor, in scopul optimizarii tratamentelor; 

   h) sa se abtina sa critice sau sa condamne convingerile personale ori religioase ale pacientului care 

apeleaza la serviciile sale; 

   i) sa acorde servicii in mod egal pentru toti pacientii, fara discriminare, in ordinea solicitarii acestora, 

cu exceptia situatiilor de urgenta; 

   j) sa se asigure ca serviciile sale au fost percepute si intelese corect de pacient, incurajandu-l sa 

participe activ la reusita tratamentului; 

   k) sa nu refuze nejustificat acordarea serviciilor care ii intra in atributii, conform legii. 

    Art. 10. - Farmacistul poate refuza acordarea unor servicii catre pacient atunci cand refuzul este 

justificat de interesul sanatatii pacientului. 

    Art. 11. - Inainte de a-si asuma o functie de conducere, farmacistul trebuie sa se autoevalueze si 

sa se asigure ca este capabil sa indeplineasca toate responsabilitatile acestei functii. 

    Art. 12. - In exercitarea functiei, farmacistul-sef are urmatoarele obligatii: 

   a) trebuie sa se informeze asupra tuturor aspectelor si cerintelor legate de functia pe care o 

indeplineste; 

   b) trebuie sa se asigure ca toti membrii personalului aflat in subordinea sa sunt informati asupra 

atributiilor profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca; 
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   c) trebuie sa transmita instructiunile clar pentru a impiedica orice risc de eroare; in masura 

posibilitatilor, el va transmite in scris proceduri standard de operare; 

   d) se asigura ca membrii personalului aflat in subordinea sa isi indeplinesc atributiile in conformitate 

cu prevederile legale, dar si cu competenta si aptitudinile personale; 

   e) trebuie sa respecte independenta profesionala a farmacistilor din subordine; 

   f) se asigura ca echipamentele, localul si utilitatile de la locul de munca sunt mentinute la standardele 

acceptate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor profesionale; 

   g) se asigura ca toate activitatile profesionale desfasurate sub controlul sau, precum si cele exercitate 

de el personal sunt supuse asigurarii de raspundere profesionala; 

   h) se asigura ca toate masurile privind pastrarea confidentialitatii sunt efective; 

   i) are datoria sa notifice colegiului pe raza caruia isi desfasoara activitatea orice schimbare de interes 

profesional privind membrii personalului din subordinea sa ori functia sa; 

   j) trebuie sa accepte, in masura posibilitatilor, elevi si studenti pentru indeplinirea stagiului de practica 

in unitatea pe care o conduce. 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Competenta profesionala 

 

    Art. 13. - Farmacistul trebuie sa isi asigure si sa isi mentina la un inalt nivel pregatirea 

profesionala, prin actualizarea permanenta a cunostintelor in aria sa profesionala, in scopul indeplinirii 

atributiilor cu competenta necesara. 

    Art. 14. - In vederea actualizarii permanente a cunostintelor profesionale, farmacistul este 

obligat: 

   a) sa isi planifice si sa participe la formele de pregatire profesionala organizate sau acreditate de 

Colegiul Farmacistilor din Romania; 

   b) sa evalueze si sa aplice in practica curenta cunostintele actualizate permanent; 

   c) sa ateste cu documente doveditoare pregatirea sa, prin formele programelor de dezvoltare 

profesionala acceptate, atunci cand acest lucru ii este solicitat de comisiile de specialitate ale colegiului 

teritorial la care este inregistrat. 

 

SECTIUNEA a 3-a 

Confidentialitatea 

 

    Art. 15. - Farmacistul are datoria de a respecta si proteja informatia profesionala. 

    Art. 16. - Farmacistul trebuie sa respecte si sa protejeze confidentialitatea informatiilor 

referitoare la pacienti, obtinute in cursul activitatilor profesionale. 

    Art. 17. - Informatiile pot fi dezvaluite in urmatoarele cazuri: 

   a) cand pacientul si-a dat consimtamantul scris; 

   b) cand tutorele pacientului a consimtit in scris, daca varsta pacientului sau starea sa de sanatate nu 

permite aceasta; 

   c) cand este necesar pentru a preveni afectari majore sau punerea in pericol a sanatatii pacientului, a 

unei terte persoane sau a publicului in general; 

   d) stabilirea vinovatiei in cazul savarsirii unor infractiuni, la solicitarea instantei de judecata; 

   e) in alte situatii prevazute de lege. 

    Art. 18. - Farmacistul nu trebuie sa dezvaluie, decat cu acordul scris al medicului prescriptor, 

nicio informatie referitoare la practica prescrierii acestuia. 
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    Art. 19. - Farmacistul trebuie sa protejeze informatia profesionala interna, respectand 

urmatoarele reguli: 

   a) sa nu permita accesul tertilor la informatii privind activitatea unitatii in care isi desfasoara 

activitatea, decat cu acordul scris al angajatorului sau in alte situatii prevazute de lege; 

   b) sa respecte cerintele legale de protectie a informatiilor privind acumularea si utilizarea acestora; 

   c) sa asigure protectia informatiilor la operatiunile de stocare, transmitere, primire ori distrugere. 

 

SECTIUNEA a 4-a 

Relatiile de colaborare ale farmacistului 

 

    Art. 20. - In exercitarea profesiei, farmacistul are datoria ca in interesul bolnavului si al 

pacientului in general sa colaboreze cu toti confratii sai. In acest sens: 

   a) toti farmacistii isi acorda ajutor reciproc si consultanta pentru realizarea indatoririlor profesionale; 

   b) farmacistii isi rezolva singuri litigiile, cu respectarea spiritului de colegialitate; daca nu reusesc, fac 

apel la comisia de litigii a colegiului; 

   c) farmacistul trebuie sa isi trateze toti colaboratorii cu respect, bunavointa si colegialitate; 

   d) farmacistul trebuie sa dovedeasca in orice imprejurare solidaritate fata de colegii sai si loialitate fata 

de corpul profesional si profesia de farmacist. 

    Art. 21. - In interesul pacientului si al publicului in general, farmacistul trebuie sa colaboreze cu 

medicul si cu alti membri ai echipei de sanatate. In acest sens: 

   a) farmacistul colaboreaza activ cu medicul prescriptor pentru a realiza efectuarea tratamentului 

pacientului la timp, in parametrii optimi si in interesul acestuia; 

   b) in colaborarea sa cu medicul, farmacistul se va abtine de la orice intelegere in scop material sau de 

alta natura care ar avea drept rezultat incalcarea dreptului pacientului; 

   c) farmacistul trebuie sa se abtina de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii demnitatii si imaginii 

medicului sau altor membri ai profesiunilor sanitare, pentru a nu crea neincredere pacientului. 

 

SECTIUNEA a 5-a 

Concurenta neloiala 

 

    Art. 22. - Farmacistul nu trebuie sa utilizeze mijloacele concurentei neloiale in vederea obtinerii 

unor avantaje materiale sau de alta natura. 

    Art. 23. - Se considera a fi practici neloiale, fara a fi limitative, urmatoarele activitati: 

   a) atragerea pacientilor prin oferirea de avantaje materiale sau reclama mincinoasa; 

   b) folosirea de functia detinuta sau de mandatul incredintat in cadrul organelor de conducere pentru 

atragerea de pacienti. 

    Art. 24. - Este sanctionabila denuntarea nejustificata si in scop concurential a colegilor. 

 

SECTIUNEA a 6-a 

Publicitatea 

 

    Art. 25. - Orice informatie furnizata publicului de catre farmacist in legatura cu serviciile de 

sanatate oferite trebuie sa fie corecta, decenta, legala si onesta. 

    Art. 26. - Orice informatie si material promotional cu privire la serviciile profesionale trebuie sa 

fie in concordanta cu rolul farmacistului in promovarea sanatatii si sa permita pacientului sa decida 

independent asupra solicitarii serviciului respectiv. 
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    Art. 27. - In scopul promovarii unor servicii proprii, farmacistii trebuie sa se abtina de la a 

defaima serviciile profesionale ale altor confrati. 

    Art. 28. - Farmacistul trebuie sa se abtina de la orice procedee sau mijloace contrare demnitatii 

profesionale, care ar prejudicia dreptul pacientului de a-si alege singur farmacistul. 

    Art. 29. - Pe tot timpul exercitarii profesiei, farmacistul trebuie sa se asigure ca actiunile de 

promovare a medicamentelor, in care este implicat sau care au loc in unitatile in care el lucreaza, sunt in 

conformitate cu prevederile legale privind publicitatea medicamentelor. 

    Art. 30. - Farmacistul se va asigura ca promovarea medicamentelor nu implica obligarea 

pacientului de a cumpara sau de a primi medicamente nedorite sau in exces, in locul celor dorite sau 

impreuna cu acestea. 

 

SECTIUNEA a 7-a 

Servicii farmaceutice de urgenta 

 

    Art. 31. - 

 (1) Pentru asigurarea continuitatii asistentei cu medicamente a populatiei, farmacistii trebuie sa 

furnizeze, in conditiile legii, servicii farmaceutice de urgenta. 

 (2) Furnizarea serviciilor farmaceutice de urgenta se va face cu respectarea urmatoarelor 

principii: 

 

   a) farmacistul va utiliza toate cunostintele sale profesionale pentru a veni in sprijinul pacientului; 

   b) pentru a realiza un serviciu de calitate, farmacistul va solicita pacientului sau apartinatorului 

acestuia toate informatiile legate de urgenta cererii sale, respectiv medicatia curenta, existenta altor 

afectiuni sau alergii, precum si alte aspecte care pot influenta decizia farmacistului; 

   c) decizia farmacistului va fi luata avandu-se in vedere si afectiunea pentru care se solicita 

medicamentul, grupa terapeutica din care face parte medicamentul, efectele adverse si contraindicatiile; 

   d) in functie de gravitatea situatiei prezentate, farmacistul va incerca sa ia legatura cu medicul curant 

al pacientului sau cu un alt medic; 

   e) dozele eliberate pot fi pentru maximum 24 de ore, in zilele lucratoare, si pentru maximum 72 de 

ore, pentru sfarsitul de saptamana si sarbatorile legale; 

   f) orice interventie de acest tip va fi insotita de recomandarea farmacistului ca pacientul sa se adreseze 

imediat medicului; 

   g) in cazul copiilor, eliberarea unui medicament va fi insotita de recomandarea catre parinti de a 

consulta in cel mai scurt timp medicul de familie sau de a apela la serviciul de urgenta; 

   h) medicamentele psihotrope si stupefiante nu fac obiectul serviciilor farmaceutice de urgenta. 

    Art. 32. - Pentru a realiza in conditii bune serviciile farmaceutice de urgenta, farmacistul este 

obligat sa acorde primul ajutor, in limita competentelor sale, si sa solicite interventia serviciilor 

specializate, informand asupra masurilor luate din proprie initiativa. 

    Art. 33. - 

(1) Farmacistul poate elibera medicamente fara prescriptie medicala in urmatoarele situatii: 

   a) pacientul este bolnav cronic si este cunoscut de catre farmacist sau se afla in evidentele farmaciei ca 

utilizator al medicamentului solicitat, dar din diverse motive nu a putut ajunge la medic; 

   b) pacientul nu poseda o prescriptie medicala, dar prezinta un bilet de iesire din spital, o scrisoare 

medicala etc.; 

   c) pacientul prezinta o prescriptie a carei valabilitate a expirat; 

   d) pacientul prezinta o schema de tratament parafata de medicul prescriptor; 

   e) pacientul este in tranzit si nu isi poate continua tratamentul; 
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   f) alte situatii de urgenta in care farmacistul va decide, dupa caz, eliberarea unui medicament pe o 

durata limitata, pana la obtinerea unei prescriptii, cu indrumarea pacientului catre medicul de familie, 

centrul de sanatate sau permanenta, compartimentul ori unitatea de primire a urgentelor sau apelarea 

numarului de urgenta 112. 

(2) Farmaciile din mediul rural pot furniza servicii farmaceutice de urgenta si in situatia in care in 

localitate nu exista cabinete medicale sau medicul nu este prezent; in aceste situatii, furnizarea 

serviciilor farmaceutice se va face cu respectarea principiilor prevazute la art. 31. 

    Art. 34. - Cand nu poate sa acorde pacientului serviciul solicitat, farmacistul trebuie sa indrume 

pacientul spre un serviciu specializat de asistenta medicala. 

    Art. 35. - In cazuri urgente, farmacistul trebuie sa acorde asistenta pacientilor, daca este solicitat, 

si in afara programului farmaciei. 

 

SECTIUNEA a 8-a 

Incompatibilitati 

 

    Art. 36. -(1) Se recunoaste ca activitate profesionala activitatea desfasurata in mod legal de 

farmacisti in unul sau mai multe dintre domeniile urmatoare: 

   a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor; 

   b) fabricarea si controlul medicamentelor; 

   c) controlul medicamentelor intr-un laborator pentru controlul medicamentelor; 

   d) depozitarea, conservarea si distribuirea medicamentelor angro; 

   e) prepararea, controlul, depozitarea si distributia medicamentelor in farmacii deschise publicului; 

   f) prepararea, controlul, depozitarea si eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital; 

   g) acordarea de informatii si consultanta privind medicamentele. 

 (2) Farmacistul, in conformitate cu pregatirea sa universitara, este competent sa exercite si alte 

activitati profesionale, precum: 

   a) colaborare cu medicul pentru stabilirea si urmarirea terapiei pacientului; 

   b) farmacovigilenta; 

   c) fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea si distributia produselor din plante, suplimentelor 

nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, 

substantelor farmaceutice active si auxiliare; 

   d) analize in laboratoare de biochimie, toxicologie si igiena a mediului si alimentelor; 

   e) marketing si management farmaceutic; 

   f) activitati didactice, cercetare sau administratie sanitara. 

 (3) In toate activitatile prevazute la alin. (1) farmacistul are deplina raspundere si drept de 

decizie. 

    Art. 37. - Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibila cu: 

   a) exercitarea concomitenta a profesiei de medic; 

   b) starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei de farmacist; 

   c) comerciant persoana fizica; 

   d) exercitarea unor activitati contrare legii sau bunelor moravuri; 

   e) calitatea de lucrator comercial sau agent comercial; 

   f) angajat al altor unitati decat cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice, cercetarea 

farmaceutica, productia ori distributia de medicamente sau activitatile prevazute la art. 36 alin. (2). 

    Art. 38. - Daca in termen de 15 zile de la notificarea facuta de Colegiul Farmacistilor din 

Romania farmacistul aflat intr-o situatie de incompatibilitate nu renunta la activitatea incompatibila cu 
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profesia de farmacist, se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania 

si dreptul de exercitare a profesiei de farmacist. 

    Art. 39. -Farmacistii care ocupa functii publice in cadrul aparatului central al Ministerului 

Sanatatii, in cadrul autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, in cadrul Casei 

Nationale de Asigurari de Sanatate si, respectiv, in cadrul caselor de asigurari de sanatate judetene si a 

municipiului Bucuresti pot desfasura in afara programului normal de lucru, in conditiile legii, activitati 

profesionale, potrivit calificarii pe care o detin exclusiv in unitati sanitare sau farmaceutice private. 

 

CAPITOLUL III 

 Raspundere disciplinara 

 

    Art. 40. - Farmacistul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor 

profesionale, a Codului deontologic al farmacistului si a regulilor de buna practica profesionala, a 

Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru nerespectarea deciziilor adoptate de organele de 

conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura 

cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau 

ale Colegiului Farmacistilor din Romania. 

    Art. 41. - Orice comportament in exercitarea profesiei care incalca principiile prezentului cod 

poate face obiectul unei reclamatii privind incalcarea eticii profesionale de catre farmacist. 

    Art. 42. - Judecarea cazurilor de abateri de la prezentul cod se solutioneaza, conform legii si 

Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, de comisia de disciplina competenta. 
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TITLUL IV 

 

COD DE ETICA SI DEONTOLOGIE AL ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST 
 

 

 

CAPITOLUL I 

 Introducere 

 

    Art. 1. - Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al 

asistentului medical din Romania cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce reprezinta valorile 

fundamentale in baza carora se exercita profesia de asistent medical generalist, profesia de moasa si 

profesia de asistent medical pe teritoriul Romaniei. 

    Art. 2. - Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al 

asistentului medical din Romania are drept principal scop: 

   a) ocrotirea drepturilor pacientilor; 

   b) respectarea obligatiilor profesionale de catre asistentii medicali generalisti, moase si asistentii 

medicali; 

   c) apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moasa si de 

asistent medical; 

   d) recunoasterea profesiei, a responsabilitatii si increderii conferite de societate, precum si a 

obligatiilor interne ce deriva din aceasta incredere. 

    Art. 3. - Principiile fundamentale in baza carora se exercita profesia de asistent medical 

generalist, profesia de moasa si profesia de asistent medical sunt urmatoarele: 

   a) exercitarea profesiei se face exclusiv in respect fata de viata si de persoana umana; 

   b) in orice situatie primeaza interesul pacientului si sanatatea publica; 

   c) respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului; 

   d) colaborarea, ori de cate ori este cazul, cu toti factorii implicati in asigurarea starii de sanatate a 

pacientului; 

   e) acordarea serviciilor se va face la cele mai inalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel 

inalt de competente, aptitudini practice si performante profesionale fara niciun fel de discriminare; 

   f) in exercitarea profesiei asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie sa 

dovedeasca loialitate si solidaritate unii fata de altii in orice imprejurare, sa isi acorde colegial ajutor si 

asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale; 

   g) asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie sa se comporte cu cinste si 

demnitate profesionala si sa nu prejudicieze in niciun fel profesia sau sa submineze increderea 

pacientului. 

 

 

 

CAPITOLUL. II 

 Responsabilitatea personala, integritatea 

si independenta profesionala a asistentilor 

medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali 

 

 

    Art. 4. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa evite in exercitarea 

profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei si sa evite tot ceea ce este incompatibil cu 

demnitatea si moralitatea individuala si profesionala. 
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    Art. 5. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa manifeste o 

conduita ireprosabila fata de bolnav, respectand intotdeauna demnitatea acestuia. 

    Art. 6. - In caz de pericol public, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical nu au 

dreptul sa isi abandoneze bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autoritati competente, conform 

legii. 

    Art. 7. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt raspunzatori pentru 

fiecare dintre actele lor profesionale. 

    Art. 8. - Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesionala, asistentii medicali generalisti, 

moasele si asistentii medicali din sistemul public sau privat incheie o asigurare de raspundere civila 

pentru greseli in activitatea profesionala. 

    Art. 9. - Incredintarea atributiilor proprii unor persoane lipsite de competenta constituie greseala 

deontologica. 

    Art. 10. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa comunice cu 

pacientul intr-o maniera adecvata, folosind un limbaj respectuos, minimalizand terminologia de 

specialitate pe intelesul acestora. 

    Art. 11. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa evite orice 

modalitate de a cere recompense, altele decat formele legale de plata. 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

 Raporturi profesionale cu alti profesionisti din domeniul 

medico-sanitar  

SECTIUNEA 1 

Raporturile profesionale cu alti profesionisti 

din domeniul sanitar 

 

 

    Art. 12. - In baza spiritului de echipa, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii 

medicali isi datoreaza sprijin reciproc. 

    Art. 13. - Constituie incalcari ale regulilor etice: 

            a) jignirea si calomnierea profesionala; 

            b) blamarea si defaimarea profesionala; 

          c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnitatii profesionale a asistentului medical 

generalist, a moasei si a asistentului medical. 

    Art. 14. - 

           (1) In cazul unor neintelegeri, in considerarea calitatii profesionale, conflictul in prima instanta 

trebuie mediat de biroul consiliului judetean, la nivel judetean/municipiului Bucuresti, si de Biroul 

executiv, la nivel national. 

         (2) Daca acesta persista, cei implicati se pot adresa Comisiei de etica si deontologie sau justitiei, 

fiind interzisa perturbarea activitatii profesionale din aceste cauze. 

         (3) In cazul in care se constata incalcari ale regulilor etice, se urmeaza procedura de sanctionare, 

conform prevederilor Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale nationale a Ordinului Asistentilor 

Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009. 

    Art. 15. - In cazul colaborarii mai multor asistenti medicali generalisti, moase si asistenti 

medicali pentru examinarea, tratamentul sau ingrijirea aceluiasi pacient, fiecare practician isi asuma 

responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale in dreptul fiecarei manevre sau tehnici 

executate personal. 
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    Art. 16. - In interesul pacientilor, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali vor 

avea relatii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnitatii si onoarei 

profesionale. 

 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Raporturile profesionale cu institutiile 

 

    Art. 17. - Angajatorul trebuie sa asigure conditii optime asistentului medical generalist, moasei si 

asistentului medical in exercitarea profesiei. 

    Art. 18. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical aduc la cunostinta 

persoanelor competente si autoritatilor competente orice circumstanta care poate prejudicia ingrijirea 

sau calitatea tratamentelor, in special in ceea ce priveste efectele asupra persoanei sau care limiteaza 

exercitiul profesional. 

    Art. 19. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical, in concordanta cu diferitele 

niveluri de responsabilitate pe care le indeplinesc, contribuie la orientarea politicilor si dezvoltarea 

sistemului de sanatate. 

 

 

CAPITOLUL IV 

 Educatia medicala continua 

 

    Art. 20. - In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala, asistentii medicali generalisti, 

moasele si asistentii medicali au obligatia sa efectueze cursuri si alte forme de educatie continua 

creditate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, 

denumit in continuare OAMGMAMR, precum si alte forme de educatie continua prevazute de lege 

pentru indeplinirea numarului minim de credite anual necesar reautorizarii exercitarii profesiei. 

 

 

 

CAPITOLUL V 

 Obligatii etice si deontologice 

SECTIUNEA 1 

Obligatia acordarii ingrijirilor medicale 

 

 

    Art. 21. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical, in exercitarea profesiei, nu 

pot face discriminari pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, 

religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale, a conditiei sociale fata de pacienti. 

    Art. 22. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia de a lua masuri 

de acordare a primului ajutor. 

    Art. 23. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa acorde 

asistenta medicala si ingrijirile necesare in limita competentei lor profesionale. 

    Art. 24. - In caz de calamitati naturale (cutremure, inundatii, epidemii, incendii) sau accidentari 

in masa (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical generalist, 

moasa si asistentul medical sunt obligati sa raspunda la chemare, sa isi ofere de bunavoie serviciile de 

ingrijire, imediat ce au luat cunostinta despre eveniment. 

    Art. 25. - (1) Vointa pacientului in alegerea asistentului medical generalist, a moasei si a 

asistentului medical trebuie intotdeauna respectata, indiferent care ar fi sensul acesteia. 

           (2) Daca pacientul se afla intr-o stare fizica sau psihica ce nu ii permite exprimarea lucida a 

vointei, apartinatorii sau apropiatii celui suferind trebuie preveniti si informati corect, pentru a hotari in 
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numele acestuia, cu exceptia imposibilitatii (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau a 

urgentelor. 

    Art. 26. - Daca in urma examinarii sau in cursul ingrijirilor asistentul medical generalist, moasa 

si asistentul medical considera ca nu au suficiente cunostinte sau experienta pentru a asigura o asistenta 

corespunzatoare, se vor consulta cu alti colegi sau vor indruma bolnavul catre alti specialisti. 

    Art. 27. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical vor pastra o atitudine de 

stricta neutralitate si neamestec in problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului, 

exprimandu-si parerea numai daca interventia este motivata de interesul sanatatii pacientului, cu 

consimtamantul prealabil al acestuia. 

    Art. 28. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical pot refuza acordarea unor 

ingrijiri catre pacient atunci cand refuzul este justificat de interesul sanatatii pacientului, cu exceptia 

situatiilor de urgenta. 

 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Respectarea drepturilor pacientului 

 

 

    Art. 29. - Pacientul are urmatoarele drepturi: dreptul la informatia medicala, dreptul la 

consimtamant, dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata, drepturi in domeniul 

reproducerii, drepturi la tratament si ingrijiri medicale. 

 

 

 

SECTIUNEA a 3-a 

Consimtamantul 

 

    Art. 30. - O interventie medicala nu se poate efectua decat dupa ce pacientul sau reprezentantul 

legal al acestuia, in cunostinta de cauza, si-a dat consimtamantul. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa 

opreasca o interventie medicala, asumandu-si in scris raspunderea pentru decizia sa; consecintele 

refuzului sau, al opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 

    Art. 31. - Consimtamantul pacientului sau, dupa caz, al reprezentantului legal al acestuia este 

obligatoriu: 

           a) pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in 

vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord; 

            b) in cazul supunerii la orice fel de interventie medicala; 

            c) in cazul participarii sale la invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica; 

            d) in cazul fotografierii sau filmarii sale intr-o unitate medicala; 

            e) in cazul donarii de sange in conditiile prevazute de lege. 

    Art. 32. - Consimtamantul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, dupa caz, nu este 

obligatoriu in urmatoarele situatii: 

           a) cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta; 

       b) in cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul 

pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, asistentul medical generalist, 

moasa si asistentul medical sunt obligati sa anunte medicul curant/de garda (decizia fiind declinata unei 

comisii de arbitraj de specialitate). 
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SECTIUNEA a 4-a 

Secretul profesional 

 

              Art. 33.  

              (1) Secretul profesional este obligatoriu. 

              (2) Secretul profesional exista si fata de apartinatori, colegi sau alte persoane din sistemul 

sanitar, neinteresate in tratament, chiar si dupa terminarea tratamentului si decesul pacientului. 

    Art. 34. - Obiectul secretului profesional il constituie tot ceea ce asistentul medical generalist, 

moasa si asistentul medical, in calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect in legatura cu 

viata intima a pacientului, a familiei, a apartinatorilor, precum si problemele de diagnostic, prognostic, 

tratament, circumstante in legatura cu boala si alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei. 

    Art. 35. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical raspund disciplinar pentru 

destainuirea secretului profesional, exceptie facand situatia in care pacientul si-a dat consimtamantul 

expres pentru divulgarea acestor informatii, in tot sau in parte. 

    Art. 36. - Interesul general al societatii (prevenirea si combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, 

a bolilor cu extindere in masa si altele asemenea prevazute de lege) primeaza fata de interesul personal 

al pacientului. 

    Art. 37. - In comunicarile stiintifice, cazurile vor fi astfel prezentate incat identitatea pacientului 

sa nu poata fi recunoscuta. 

    Art. 38. - Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate de catre asistentul medical 

generalist, moasa si asistentul medical numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit 

sau daca legea o cere in mod expres. 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

 Situatii speciale in practicarea profesiunii 

in sistem institutionalizat 

 

SECTIUNEA 1 

Situatia bolnavului psihic 

 

 

    Art. 39. - Persoanele cu tulburari psihice beneficiaza de asistenta medicala si de ingrijiri de 

sanatate de aceeasi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi si adaptate cerintelor lor de 

sanatate. 

    Art. 40. - Orice persoana cu tulburari psihice trebuie aparata de daunele pe care ar putea sa i le 

produca administrarea nejustificata a unui medicament, tehnica sau manevra de ingrijire si tratament, de 

maltratarile din partea altor pacienti sau persoane ori de alte acte de natura sa antreneze o suferinta fizica 

sau psihica. 

    Art. 41.  

           (1) Pacientul cu tulburari psihice trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat 

permite capacitatea lui de intelegere. In cazul in care pacientul cu tulburari psihice nu isi poate exprima 

liber vointa, consimtamantul in scris trebuie luat de la reprezentantul legal al acestuia. 

           (2) Nu este necesara obtinerea consimtamantului in conditiile prevazute la alin. (1) atunci cand 

este necesara interventia de urgenta. 

           (3) Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, dupa caz, asumandu-si 

in scris raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie 

explicate pacientului, cu informarea medicului, daca intreruperea tratamentului sau a ingrijirilor are 

drept consecinta punerea in pericol a vietii pacientului. 
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    Art. 42. - Orice persoana care sufera de tulburari psihice trebuie tratata cu omenie si respectul 

demnitatii umane si trebuie sa fie aparata impotriva oricaror forme de exploatare economica, sexuala sau 

de alta natura, impotriva tratamentelor vatamatoare si degradante. Nu este admisa nicio discriminare 

bazata pe o tulburare psihica. 

 

 

 

SECTIUNEA a 2-a 

Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale 

si administrarea drogurilor 

 

 

    Art. 43. - Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale si administrarea drogurilor, in alte 

conditii decat cele prevazute de lege, constituie infractiune. 

 

SECTIUNEA a 3-a 

Pacientul privat de libertate 

 

    Art. 44. - Asistentului medical generalist, moasei si asistentului medical care ingrijesc un pacient 

privat de libertate le este interzis sa aduca atingere integritatii fizice, psihice sau demnitatii acestuia. 

 

    Art. 45. - Daca asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical constata ca pacientul 

privat de libertate a suportat maltratari, acestia au obligatia sa informeze organele competente. 

 

 

 

SECTIUNEA a 4-a 

Situatia pacientilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA 

 

    Art. 46.  

          (1) Pacientii infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la ingrijire si tratament medical in 

mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical fiind obligati sa 

asigure ingrijirile de sanatate si tratamentele prescrise acestor pacienti. 

          (2) Pastrarea confidentialitatii asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de 

SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical care au in 

ingrijire, supraveghere si/sau tratament astfel de persoane. 

          (3) Intre specialistii medico-sanitari, informatiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient 

trebuie sa fie comunicate. 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

 Practicarea profesiunii in sistem privat. 

Ingrijirile la domiciliu 

 

 

    Art. 47. - Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali exercita profesia in regim 

salarial si/sau independent. 

    Art. 48. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical care isi desfasoara activitatea 

in calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practica medicala pot furniza ingrijiri medicale la 
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domiciliu, daca sunt autorizati in acest sens, in conformitate cu prevederile legale privind organizarea si 

functionarea ingrijirilor la domiciliu. 

    Art. 49. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt obligati sa comunice 

medicului care a recomandat aceste servicii situatia evolutiei starii de sanatate a pacientului ingrijit. 

    Art. 50. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical chemati intr-o familie ori 

colectivitate trebuie sa respecte regulile de igiena si de profilaxie, in exercitarea profesiei. 

 

 

 

CAPITOLUL VIII 

 Probleme ale ingrijirii minorilor 

 

 

    Art. 51. - Daca asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical apreciaza ca minorul 

este victima unei agresiuni sau privatiuni, trebuie sa incerce sa il protejeze, uzand de prudente, si sa 

alerteze autoritatea competenta. 

 

    Art. 52. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa fie aparatorul 

copilului bolnav, daca apreciaza ca starea de sanatate nu este bine inteleasa sau nu este suficient de bine 

protejata. 

    Art. 53. - In vederea efectuarii tehnicilor si/sau a manevrelor de ingrijire si/sau de tratament 

asupra unui minor, consimtamantul trebuie obtinut de la reprezentantul legal al minorului, cu exceptia 

situatiilor de urgenta. 

 

 

CAPITOLUL IX 

 Probleme ale experimentarii pe om 

 

       Art. 54.  

             (1) Se interzice provocarea de imbolnaviri artificiale unor oameni sanatosi, din ratiuni 

experimentale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  (2) Dispozitiile prezentului articol se completeaza cu celelalte prevederi legale incidente in 

materie. 

    Art. 55.  

 Impunerea, cu forta sau prin inducere in eroare, a experimentului pe om reprezinta o abatere 

grava pentru orice asistent medical generalist, moasa si asistent medical care participa in mod voluntar si 

constient la asemenea fapte. 
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TITLUL V 

 

COD DE ETICA SI DEONTOLOGIE  AL BIOLOGILOR 

 

 

CAPITOLUL I 

Introducere 

 

 

Art. 1. − (1) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist este un drept al oricărei 

persoane fizice, cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesor al 

diplomei eliberate de o instituţie de învăţământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, 

recunoscută de lege, şi având competenţa necesară pentru efectuarea analizelor de laborator. 

(2) În laborator biochimistul, biologul şi chimistul au dreptul la iniţiativă şi decizie în ceea ce 

priveşte tehnicile şi aparatele de laborator pentru executarea cu maximă operativitate şi răspundere a 

analizelor solicitate, sub semnătură. 

(3) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar este autorizată de 

Ministerul Sănătăţii. 

Art. 2. − Profesiunile de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar cuprind drepturi şi 

responsabilităţi care rezultă din fişa postului. 

Art. 3. − (1) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul sanitar se face pe 

baza autorizaţiei de liberă practică, care se acordă de Ministerul Sănătăţii pe baza următoarelor acte: 

a) diplomă eliberată de o instituţie de învăţământ superior de profil biochimic, biologic sau chimic, 

recunoscută de lege; 

b) certificat de cazier judiciar; 

c) certificat de sănătate; 

d) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

(2) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în unele laboratoare din sistemul 

sanitar se face şi pe baza certificatului de acreditare, care se acordă de Ministerul Sănătăţii pe baza 

următoarelor acte: 

a) autorizaţie de liberă practică; 

b) adeverinţă de salariat; 

c) cerere-tip; 

d) avizul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

Art. 4. − (1) Profesiunile de biochimist, biolog şi chimist pot fi practicate în unităţi sanitare publice 

sau private şi în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil biomedical. 

(2) În spitalele publice şi în ambulatorii biochimiştii, biologii şi chimiştii cu o vechime de cel puţin 

5 ani în specialitate pot ocupa funcţia de şef de laborator. 

Art. 5. − Biochimistul, biologul şi chimistul, angajaţi în unităţi sanitare publice sau private, au 

drepturi şi obligaţii ce decurg din normele şi reglementările legale, din prevederile contractului 

individual de muncă şi din regulamentele de ordine interioară. 

Art. 6. − Biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar, care au titlul de doctor în ştiinţe şi 

care îndeplinesc condiţiile privind vârsta standard de pensionare, pot continua activitatea profesională, la 

cerere, până la vârsta de 65 de ani, femeile, şi de 70 de ani, bărbaţii, prin prelungiri anuale, în condiţiile 

prevăzute la art. 3 alin. (1), numai cu acordul angajatorului. 

Art. 7. − Profesiunile de biochimist, biolog şi chimist pot fi practicate în cabinete de liberă practică 

pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate şi din servicii prestate 

în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurări de sănătate. 

Art. 8. − Asigurarea protecţiei biochimistului, biologului şi chimistului din sistemul sanitar, pentru 

riscurile ce decurg din practica profesională, este obligaţia angajatorului şi se realizează de angajator 

prin societăţile de asigurări. 
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Art. 9. − Conţinutul şi caracteristicile activităţii biochimistului, biologului şi chimistului sunt: 

a) efectuează investigaţii de laborator conform pregătirii şi specializării; 

b) participă la programe de control privind starea de sănătate a populaţiei; 

c) participă la formarea teoretică şi practică a viitorilor specialişti care au inclusă practica de 

laborator în programele de pregătire; 

d) participă, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul medical; 

e) participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant. 

 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Formarea, perfecţionarea şi specializarea biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar  

 

Art. 10. − Formarea biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar se realizează în 

instituţii de învăţământ superior de profil recunoscute de lege, pe baza programelor elaborate de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

Art. 11. − Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar au obligaţia profesională de a se 

pregăti prin programe de pregătire continuă, elaborate de Ministerul Sănătăţii cu consultarea Ordinului 

Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

Art. 12. − (1) Specializarea biochimistului, biologului şi chimistului din sistemul sanitar se 

realizează prin programe având conţinut şi durată specifice, conform cerinţelor, în instituţii abilitate 

scopului propus. 

(2) Specializarea fără plată se efectuează teoretic prin cursuri şi prin practică în laboratoarele 

medicale. 

(3) Durata specializării este de 4 ani. 

(4) Specializarea se finalizează cu obţinerea diplomei de specialitate, prin susţinerea unui examen. 

(5) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) biochimiştii, biologii şi chimiştii acreditaţi, care au 

o vechime de cel puţin 5 ani în domeniul sanitar sau în instituţii de învăţământ şi cercetare cu profil 

biomedical, la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Art. 13. − Metodologia de desfăşurare a programelor de pregătire profesională continuă şi de 

acordare a diplomelor care certifică absolvirea cursurilor este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi de 

instituţiile de învăţământ superior, cu consultarea Colegiului Medicilor din România şi a Ordinului 

Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor. 

Art. 14. − Formele de pregătire, specializare şi perfecţionare profesională, efectuate în străinătate de 

către biochimiştii, biologii şi chimiştii din sistemul sanitar, sunt asimilate celor echivalente în ţară, 

potrivit reglementărilor în vigoare. 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Norme de etică şi deontologie profesională 

 

Art. 15. − În exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar respectă 

demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională şi morală, 

acţionând întotdeauna în interesul pacientului, al familiei pacientului şi al comunităţii. 

Art. 16. − Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar sunt obligaţi să păstreze secretul 

profesional. 

Art. 17. − Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează şi măsurile se iau, după caz, 

de către şeful echipei medicale sau de conducerea unităţii ori de către Colegiul Medicilor din România, 

împreună cu Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, potrivit Codului de etică şi deontologie 

profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar. 
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SECŢIUNEA a 4-a 

Relaţii care se stabilesc în exercitarea profesiunii de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar 

 

Art. 18. − Activitatea biochimistului, biologului şi chimistului din sistemul sanitar se desfăşoară 

individual sau în cadrul unor colective mixte. 

Art. 19. − Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar colaborează cu medicul şi 

recunosc rolul coordonator al acestuia, precum şi cu ceilalţi membri ai colectivului, participând la 

menţinerea relaţiilor amiabile în cadrul acestuia şi contribuind la asigurarea calităţii actului medical. 

Art. 20. − Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din 

România sunt obligaţi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul şi specialitatea pe toate 

buletinele pentru analizele pe care le efectuează. 

Art. 21. − Relaţiile dintre biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar se bazează pe 

corectitudine, colaborare, respect reciproc şi solidaritate profesională, potrivit Codului de etică şi 

deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 

sanitar din România 

 

 

SECŢIUNEA 1 

Caracteristici generale 

 

Art. 22. − (1) Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România se 

înfiinţează ca organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi cu personalitate 

juridică, ce reprezintă interesele membrilor săi. 

(2) Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România cuprinde 

biochimişti, biologi şi chimişti autorizaţi să-şi exercite profesiunea în unităţi ale Ministerului Sănătăţii 

sau ale altor ministere cu reţea sanitară proprie, în sectorul sanitar privat şi în unităţi de cercetare 

biomedicală. 

Art. 23. − Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România are 

sediul central în municipiul Bucureşti. 

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Atribuţiile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar  

 

Art. 24. − Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor are următoarele atribuţii: 

a) apără prestigiul şi demnitatea profesională ale membrilor săi în relaţiile cu terţe persoane fizice 

sau juridice; 

b) apără şi promovează interesele profesionale ale membrilor săi; 

c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispoziţiilor legale; 

d) elaborează şi supraveghează respectarea Codului de etică şi deontologie profesională a 

biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar, adoptat după avizarea sa de către Ministerul 

Sănătăţii; 

e) reprezintă membrii săi în relaţiile cu organizaţiile guvernamentale, neguvernamentale şi cu 

sindicatele, pe plan intern şi internaţional; 
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f) acordă asistenţă profesională membrilor săi în situaţiile de judecare a cazurilor de abateri de la 

normele de etică şi deontologie profesională, precum şi de soluţionare a litigiilor; 

g) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul elaborării reglementărilor privind înregistrarea în 

registrul unic al biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar; 

h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România la elaborarea şi 

monitorizarea programelor de formare, specializare şi perfecţionare a pregătirii profesionale teoretice şi 

practice a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar; 

i) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în scopul elaborării normelor specifice şi a reglementărilor 

privind profesiunea de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar; 

j) avizează eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru biochimişti, biologi şi chimişti din 

sistemul sanitar; 

k) acţionează împreună cu instituţiile sanitare centrale şi teritoriale pentru asigurarea, în unităţile 

sanitare publice şi private, a calităţii actului medical; 

l) avizează, împreună cu Colegiul Medicilor din România, autorizaţia de instalare a laboratoarelor 

medicale private de profil şi se pronunţă în legătură cu demersurile întreprinse în vederea interzicerii 

instalării acestora, ţinând seama de exercitarea activităţii în concordanţă cu competenţa profesională a 

personalului, de dotarea tehnică şi de respectarea normelor de protecţia mediului. 

 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor 

 

Art. 25. − (1) Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sunt înscrişi într-un 

registru unic, care se publică periodic. 

(2) Membrii ajunşi la vârsta pensionării rămân înscrişi, la cerere, în Ordinul Biochimiştilor, 

Biologilor şi Chimiştilor. 

Art. 26. − Membrii Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sunt obligaţi: 

a) să respecte reglementările legale privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog şi chimist 

din sistemul sanitar; 

b) să respecte statutul Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor privind exercitarea acestor 

profesiuni; 

c) să respecte şi să aplice normele de etică şi deontologie profesională. 

Art. 27. − Veniturile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor se constituie din: 

a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor; 

b) donaţii, sponsorizări, potrivit legii; 

c) fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice şi din drepturi editoriale; 

d) alte surse, cu respectarea prevederilor legale. 

Art. 28. − Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, precum: salarizarea 

personalului, procurarea de fonduri fixe, material gospodăresc, finanţarea cheltuielilor organizatorice, 

perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de instituţii cu scop 

filantropic şi ştiinţific şi altele, care se stabilesc de Consiliul naţional al Ordinului Biochimiştilor, 

Biologilor şi Chimiştilor. 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

Organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din 

România 

 

Art. 29. − Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România este 

organizat la nivel naţional, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. 
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Art. 30. − Organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, la nivel 

naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, sunt: adunarea generală, consiliul naţional, 

consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi birourile executive ale acestora. 

Art. 31. − Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 

Chimiştilor în sistemul sanitar din România, la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului 

Bucureşti, se desfăşoară o dată la 4 ani. 

Art. 32. − (1) Adunarea generală a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, constituită 

din reprezentanţi aleşi la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se întruneşte anual. 

Art. 34. − Între sesiunile consiliului naţional prevăzut la art. 33, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor 

şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România este coordonat de biroul executiv. 

Art. 35. − (1) Biroul executiv al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul 

sanitar din România asigură activitatea permanentă a acestuia, potrivit legii şi regulamentelor proprii. 

(2) Biroul executiv este alcătuit din: preşedinte, 3 vicepreşedinţi, un secretar şi 2 membri, aleşi prin 

vot secret de membrii consiliului naţional prevăzut la art. 33. 

(3) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu funcţiile 

corespunzătoare dintr-un sindicat. 

Art. 36. − (1) Consiliul judeţean al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor are un număr 

de membri proporţional cu numărul de biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar înregistraţi în 

evidenţă, după cum urmează: 

a) până la 50 de membri înscrişi în registrul unic şi cotizanţi − până la 7 membri; 

b) peste 50 de membri înscrişi în registrul unic şi cotizanţi − până la 11 membri. 

(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucureşti este format din 11 membri. 

Art. 37. − Persoanele care exercită funcţii de conducere la nivel naţional, judeţean, respectiv al 

municipiului Bucureşti, în structurile Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor îşi menţin 

locurile de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective. 

Art. 38. − Organele de conducere ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale şi cu regulamentele proprii. 

 

 

SECŢIUNEA a 5-a 

Proceduri şi sancţiuni 

 

Art. 39. − (1) Membrilor Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor care încalcă 

regulamentele specifice privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist în sistemul 

sanitar, precum şi Codul de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor 

din sistemul sanitar li se aplică următoarele sancţiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) suspendarea temporară a calităţii de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 

Chimiştilor; 

d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor şi 

propunerea către Ministerul Sănătăţii de anulare a autorizaţiei de practică profesională pentru o perioadă 

de 6 luni până la un an sau definitiv. 

(2) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi 

b) este de competenţa consiliilor judeţene ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, iar 

aplicarea celor de la alin. (1) lit. c) şi d) este de competenţa consiliului naţional. 

Art. 40. − Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în scris persoanei în cauză, 

consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 

Chimiştilor, angajatorului şi, după caz, Ministerului Sănătăţii. 
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Art. 41. − (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a) şi b) se pot face 

la comisia de specialitate din cadrul Consiliului naţional al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi 

Chimiştilor, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. 

(2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) şi d) se poate face contestaţie la 

judecătoria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea biochimistul, biologul şi chimistul din 

sistemul sanitar care a fost sancţionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. 

Art. 42. − Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, 

prevăzută la art. 39, nu exclude răspunderea civilă, patrimonială, contravenţională şi penală, după caz, 

potrivit prevederilor legale. 

Art. 43. − Calitatea de membru al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor încetează ca 

urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestor profesiuni, precum şi în urma neplăţii, timp de 3 luni 

consecutive, a cotizaţiei de membru. 

Art. 44. − Practicarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist din sistemul sanitar de către 

persoanele care nu au această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor 

Codului penal. 

Art. 45. − (1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel naţional, 

judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de comisia 

electorală centrală de iniţiativă, formată din: 

a) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii; 

b) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România; 

c) 16 biochimişti, biologi şi chimişti din sistemul sanitar; 

d) un reprezentant al sindicatului. 

(2) Membrii consiliului naţional şi ai consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, al 

Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor se aleg pentru un mandat de 4 ani. 
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TITLUL VI 

COD DE ETICA PENTRU PERSOANELE DESEMNATE SĂ EXERCITE CONTROLUL 

FINANCIAR PREVENTIV 

 

  
Capitolul  I 

Introducere 

  

          1. Prevederile prezentului cod se aplica persoanelor numite pentru exercitarea controlului 

financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta atributie pe baza de contract. 

  

          2. Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele 

desemnate cu exercitarea acestei activitati trebuie sa le indeplineasca, precum si crearea cadrului unitar 

pentru numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor care desfasoara activitati de control 

financiar preventiv propriu la entitatile publice. 

  

 

 

Capitolul  II 

Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele 

ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv 

propriu si principiile care stau la baza exercitarii 

acestei activitati 

 

          3. Pot fi numite, in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt 

angajate ale entitatii publice sau, dupa caz, au capacitatea legala de a incheia un contract pentru 

indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

              a) au numai cetatenie romana si domiciliul in Romania; 

              b) cunosc limba romana scris si vorbit; 

              c) au capacitate deplina de exercitiu; 

              d) au o stare de sanatate corespunzatoare, atestata pe baza de examen medical de specialitate; 

              e) au studii superioare economice sau juridice. Prin exceptie, cand nu exista persoane cu 

pregatire superioara, care sa indeplineasca prezentele conditii, pot fi numite pentru exercitarea 

controlului financiar preventiv propriu si persoane cu studii medii de specialitate economica; 

              f) au  o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 3 ani, in cazul institutiilor 

publice si de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil, in cazul celorlalte entitati publice; 

              g) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu 

exercitarea acestei activitati; 

              h) prezinta minimum doua scrisori de recomandare. 

  

              Persoanele  care  exercita  controlul  financiar  preventiv  propriu  sunt, de regula, numite din 

cadrul compartimentului financiar-contabil, putand insa face parte si din alte compartimente de 

specialitate; persoanele respective trebuie sa fie altele decat cele care initiaza, aproba si efectueaza 

operatiunea supusa vizei. 

  

              4.  Exercitarea   atributiilor   de   control   financiar    preventiv   de    catre persoanele 

desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii: 

  

              a) Competenta profesionala. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv 

propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu, 

asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, precum si incadrarea 
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acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. In acest scop, aceasta are 

obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita 

atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. 

  

              b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. Persoana desemnata sa exercite 

controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor si nu i se poate impune in 

nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, 

intreprinse cu buna credinta, in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora, cu respectarea 

prevederilor legale, persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. 

Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este 

obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare, efectuare si control a 

operatiunilor, astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite. 

  

              c) Obiectivitate. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si, mai ales, in 

luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si 

temeinic proiectele de operatiuni, sa nu cedeze unor prejudecati, presiuni sau influente ce i-ar putea 

afecta aprecierea corecta a acestora, sa dea dovada de impartialitate, sa aiba o atitudine neutra, lipsita de 

subiectivism. 

  

              d) Conduita morala. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv 

propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta, sa aiba o conduita corecta, sa dea dovada de 

comportare profesionala ireprosabila, la nivelul celor mai inalte standarde. Aceasta trebuie sa aiba o 

comportare demna in societate, sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie. 

  

              e) Confidentialitate. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv 

propriu este obligata sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, dupa caz,  in legatura cu continutul 

proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte 

persoane, cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept, sau in situatia 

in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala. 

  

              f) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv 

propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata, sau care au fost condamnate, pentru 

fapte privitoare la abuz in serviciu, fals, uz de fals, inselaciune, dare sau luare de mita si alte infractiuni 

prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. 

  

              Daca in cazul urmaririi penale, al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia, persoana 

in cauza nu poate sa fie desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu 

timp de doi ani de la data aplicarii amnistiei. Persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea 

pedepsei nu poate sa exercite aceasta activitate in cursul termenului de incercare si pe parcursul a doi ani 

de la expirarea acestui termen. 

  

              Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care 

sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite aceasta 

activitate, cat si acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu 

operatiunile care ii sunt supuse spre avizare. Persoana desemnata sa exercite activitatea de control 

financiar preventiv propriu nu poate fi implicata, prin sarcinile de serviciu, in aprobarea, efectuarea si 

inregistrarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. 

              5. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie sa-si 

imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua. 

              Conducerea entitatii publice va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale. 
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Capitolul III 

Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea 

persoanelor desemnate sa exercite activitate 

de control financiar preventiv propriu 

 

          6. Persoanele care urmeaza sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt 

numite astfel: 

              a) la institutiile publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului 

de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al bugetului oricarui fond special, de catre 

conducatorul institutiei, prin act de decizie interna si cu acordul Ministerului Finantelor Publice - 

Directia generala de control financiar preventiv, acord ce se emite conform urmatoarei proceduri: 

  

                   - ordonatorul principal de credite stabileste, dintre persoanele care indeplinesc conditiile de 

la pct. 3 din prezentul cod, pe acelea care urmeaza sa fie numite pentru exercitarea controlului financiar 

preventiv propriu si solicita, in scris, Ministerului Finantelor Publice, emiterea acordului pentru numire, 

transmitand si urmatoarele documente: 

- curriculum vitae; 

- minimum doua scrisori de recomandare; 

- lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in 

conditiile specifice institutiei respective; 

- declaratie privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitatile prevazute la art. 4 

lit. f) din prezentul Cod. 

  

                   La stabilirea persoanelor care urmeaza sa exercite controlul financiar preventiv propriu, 

ordonatorul principal de credite va avea in vedere limitarea numarului acestora la strictul necesar, in 

functie de volumul si complexitatea operatiunilor supuse vizei; 

  

                 - Directia    generala   de    control   financiar  preventiv    din   cadrul Ministerului Finantelor 

Publice analizeaza documentele primite, dupa caz poarta consultari directe cu persoana propusa pentru 

numire si, in termen de 10 zile de la primirea solicitarii, se pronunta; 

  

                 - dupa obtinerea acordului, conducatorul institutiei poate emite decizia    interna de numire  a 

persoanei/persoanelor care   urmeaza   sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu. 

Emiterea deciziei interne de numire fara acordul Ministerul Finantelor Publice este nelegala. 

  

                 La institutiile publice la care se numesc doua sau mai multe persoane care sa exercite 

activitatea de control financiar preventiv propriu, ordonatorul principal de credite va nominaliza dintre 

acestea o persoana care va avea si responsabilitatea coordonarii controlului financiar preventiv propriu 

din institutia publica respectiva si va comunica Ministerului Finantelor Publice numele acestei persoane; 

              b. La celelalte entitati publice, prin decizia conducatorului acestora, cu acordul entitatii publice 

ierarhic superioare. 

  

              7. Suspendarea, schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atributiilor de control 

financiar preventiv propriu se fac prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice, cu 

acordul entitatii publice ierarhic superioare. 

  

              In cazul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al 

bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al bugetului oricarui fond special, 

suspendarea, schimbarea sau destituirea se fac cu acordul Ministerului Finantelor Publice - Directia 

generala de control financiar preventiv, acord ce se emite conform urmatoarei proceduri: 
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                   - conducatorul institutiei publice respective notifica Ministerului Finantelor Publice intentia 

de suspendare, schimbare sau destituire a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar 

preventiv propriu, precum si  motivele avute in vedere; 

  

                   - Directia generala de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finantelor Publice 

analizeaza motivele, poate avea consultari directe cu persoana propusa pentru suspendare, schimbare sau 

destituire si, in termen de 10 zile, se pronunta in scris; 

                   - in cazul obtinerii acordului, conducatorul institutiei publice procedeaza la emiterea deciziei 

interne. Emiterea deciziei interne  de  suspendare, schimbare sau, dupa caz, destituire din exercitarea 

atributiilor de control financiar preventiv propriu, fara acordul Ministerului Finantelor Publice, este 

nelegala. 

  

          Pe durata suspendarii, schimbarii sau, dupa caz, destituirii, conducatorul entitatii publice numeste 

o alta persoana pentru indeplinirea activitatii de control financiar preventiv propriu, pentru o perioada 

care nu poate depasi 30 de zile consecutive. 

  

          8. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv 

propriu poate fi suspendata sunt: 

  

                 - se afla in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca; 

                 - efectueaza serviciul militar; 

                 - este in curs de urmarire penala, de judecata sau este arestata preventiv, in conditiile Codului 

de procedura penala; 

                   - se afla in alte situatii in care intervine suspendarea raporturilor de munca. 

  

            9. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv 

propriu poate fi schimbata sunt: 

  

                   - a devenit incompatibila pentru aceasta activitate; 

                   - a savarsit o abatere disciplinara (a incalcat normele legale, regulamentul intern, etc.) fata 

de care aceasta schimbare reprezinta sanctiune disciplinara pentru persoana respectiva; 

                   - la cererea persoanei in cauza, pe motiv de boala sau din alte considerente; 

                   - in urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operatiuni vizate pentru control 

financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale si/sau neregulate;   

                   - la modificarea locului de munca de catre angajator. 

  

         10. Destituirea din functie a persoanelor care exercita activitatea de control financiar preventiv 

propriu se face pentru cauze care conduc la incetarea raporturilor de munca. 

  

Capitolul IV 

Evaluarea activitatii persoanei care exercita 

control financiar preventiv propriu 

  

          11. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu se face de catre 

conducatorul entitatii publice, cu acordul entitatii publice care a avizat numirea. 

          Institutiile publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, 

bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si al oricarui fond special, transmit Ministerului Finantelor 

Publice, in vederea emiterii acordului acesteia, urmatoarele documente:  

                   - propunerea ordonatorului principal de credite cu privire la evaluarea persoanei desemnate 

cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe anul respectiv; 
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                   - extrase din raport al auditului public intern si al Curtii de Conturi, unde este cazul, privind 

activitatea de control financiar preventiv. 
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TITLUL VI 

CODUL DEONTOLOGIC AL CONSILIERULUI JURIDIC 

 

 ART. 1 

  Principii deontologice  

 (1) Integritatea si autonomia profesionala, respectarea legilor, probitatea, onoarea, vigilenta, 

confidentialitatea, organizarea, eficacitatea si perseverenta sunt ideile diriguitoare care guverneaza 

activitatea consilierului juridic.  

 (2) Indeplinirea corecta si in timp util a atributiilor profesionale confera substanta principiului 

integritatii profesionale.  

 (3) Autonomia si independenta profesionala a consilierului juridic se manifesta prin asumarea 

unor responsabilitati si actionarea la moment oportun intr-un context determinat.  

 (4) Consilierii juridici sunt independenti din punct de vedere profesional si se supun numai  

 (5) Prin independenta profesionala in sensul prezentului cod se intelege libertatea de actiune side 

opinie care este limitata doar prin dispozitii legale sau regulamentare aplicabile profesiei de consilier 

juridic.  

 (6) Corectitudinea si integritatea morala sunt valori fundamentale pe care consilierul juridic este 

obligat sale respecte atat in timpul serviciului cat si in afara acestuia.  

 (7) Rezultatul activitatii consilierului juridic este o consecinta a urmaririi atente si continue a 

derularii sarcinilor incredintate.  

 (8) Datoria fiecarui consilier juridic este sa pastreze secretul datelor si informatiilor de care a luat 

la cunostinta in virtutea exercitarii profesiei cu exceptia unor dispozitii legale sau statutare contrare.  

 (9) Confidentialitatea datelor si informatiilor detinute contribuie la crearea unui climat de 

siguranta pentru entitatea beneficiara a serviciilor oferite.  

 (10) Organizarea riguroasa a activitatii consilierului juridic se face in scopul satisfacerii celor 

mai exigente standarde de calitate si eficacitate a muncii.  

 (11) Prin discemerea intre serviciul oferit si asteptarile beneficiarului, intre asteptarile personale, 

profesionale si consecintele economice, in activitatea consilierului juridic primeaza respectarea legii. 

 (12) Consilierul juridic este obligat sa depuna efortul necesar pentru realizarea si reusita 

sarcinilor ce ii revin in exercitarea profesiei. 

 (13) Respectarea si aplicarea principiilor enuntate constituie un deziderat si un scop al exercitarii 

profesiei de consilier juridic. Respectarea lor se impune chiar si in afara exercitarii activitatii 

profesionale, consilierul juridic fiind obligat sa se abtina de la savarsirea de fapte ilegale sau contrarii 

dispozitiilor statutare ale asociatiei profesionale din care face parte, de natura a aduce atingere 

principiilor fundamentale, ordinii publice si bunelor moravuri sau demnitatii profesiei de consilier 

juridic.  

 

 ART. 2 

  Conditii de exercitare a profesiei  

 ( 1) Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad, in conformitate cu Constitutia si cu legile tarii.  

 (2) In virtutea unei pregatiri profesionale deosebite si a stapanirii tehnicilor de asistenta, 

consiliere si reprezentare consilierul juridic trebuie sa dovedeasca o amanuntita cunoastere a 

problematicii cauzelor supuse spre rezolvare.  

 (3) Apartenenta consilierului juridic pe baza unui contract individual de munca la Sanatoriul de 

Pneumoftiziologie Brad, nu aduce atingere indatoririlor sale profesionale, oportunitatii de a alege 

metodele de lucru sau posibilitatii de luare a unor decizii in plan profesional.  

 (4) Consilierului juridic ii este interzis in exercitarea profesiei sa tolereze acte ilegale.  

 (5) Consilierul juridic nu se poate prevala de pozitia sa pentru a satisface anumite interese 

personale.  
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 (6) El va refuza orice oferta sau promisiune de avantaje ilicite si se va abtine de la acte care 

contravin principiilor moralei si celor de ordine publica.  

 (7) Consilierul juridic este responsabil de concluziile si actiunile sale in exercitarea profesiei.   

 (8) Consilierul juridic va utiliza cu buna credinta mijloacele tehnice si baza materiala puse la 

dispozitie de catre beneficiarul serviciilor sale. 

 

  ART. 3 

 Indatoriri profesionale si raporturile dintre consilieriijuridici  

 (1) Consilierul juridic trebuie sa asigure transparenta activitatii sale in relatiile cu Sanatoriul de 

Pneumoftiziologie Brad, precum si cu tertele persoane sub rezerva respectarii obligatiei de 

confidentialitate.  

 (2) Lipsa de transparenta poate aduce prejudicii grave imaginii profesiei de consilier juridic si 

este interzisa cu desavarsire.  

 (3) Consilierul juridic va evita desfasurarea unor activitati susceptibile de a leza libertatea sa de 

apreciere a cauzelor incredintate spre rezolvare sau sa fie pus intr-o situatie care poate fi perceputa ca 

fiind de natura sa lezeze demnitatea profesiei.  

 (4) Consilierul juridic va accepta sarcinile pe care le considera compatibile cu competenta si 

functia sa.  

 (5) Consilierul juridic va refuza sarcinile care contravin dipozitiilor le gale sau prezentului cod si 

va lua masurile de precautie necesare pentru a evita situatiile similare.  

 (6) Consilieruljuridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii  

profesiei de consilier sau a Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad. Nu poate fi considerata evitare de 

conflict situatia in care consilierul era obligat sa intervina pentru restabilirea egalitatii si nu a intervenit. 

 (7) Consilierul juridic va respecta specificitatea exercitarii profesiei sale si va sustine 

independent acesteia.  

 (8) Consilierul juridic va sprijini colegii in exercitarea profesiei, in aplicarea si apararea 

prezentului cod. El va raspunde favorabil la cererea de consultanta a acestora si ii va ajuta in situatii 

dificile, in limita posibilitatilor sale, in special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic.  

 (9) Consilierul juridic va tine cont de opiniile si practicile colegilor in masura in care acestea nu 

contravin principiilor generale cuprinse in prezentul cod.  

 (10) Se interzice consilierului juridic orice manifestare de concurenta neloiala iar exercitarea 

profesiei se face exclusiv pe criterii de competenta profesionala. 

 

  ART. 4 Imaginea profesiei  

 (1) Relatiile intre consilierii juridici se bazeaza pe respect reciproc si buna credinta pentru a 

constitui un exemplu de integritate a unui corp profesional bine definit.  

 (2) Consilierul juridic trebuie sa promoveze prin comportamentul sau in orice circumstante o 

imagine favorabila profesiei sale. In acest sens consilieriul juridic va constientiza consecintele posibile 

ale comportamentului sau profesional si ale actelor indeplinite in exercitarea profesiei.  

 (3) Promovarea unei imagini favorabile profesiei se realizeaza prin asigurarea unei prestatii de 

calitate.  

 (4) Exercitarea profesiei de consilier impune obligatia de largire a orizonturilor cunoasterii 

profesionale.  

 (5) Consilierul juridic este obligat sa-si desfasoare cu maxima atentie activitatea profesionala si 

sa dea dovada de cinste si corectitudine in orice circumstante.  

 (6) Formarea imaginii profesiei de consilier este rezultatul efortului comun al tuturor 

reprezentantilor profesiei de consilier juridic; 

 (7) Perfectionarea continua a profesiei de consilier juridic va fi asigurata prin fixarea si 

respectarea unor obiective clare, in concordanta cu tendintele generale de dezvoltare ale  

societatii. Obiectivele generale ale profesiei sunt comune tuturor consilierilor juridici si se respecta ca 

atare.  
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 (80) Celeritatea actiunilor consilierului juridic este esentiala pentru activitatea acestuia, 

asigurand indeplinirea in conditii optime a sarcinilor incredintate. Consilierii juridici vor sprijini 

eforturile colegilor pentru mentinerea unui climat de legalitate si profesionalism in domeniu.  

 

 ART. 5 Dispozitii finale  

 Responsabilitatea profesionala a consilierilor juridici este angajata pentru nerespectarea normelor 

de exercitarea a profesiei stabilite prin lege, statutul profesiei si actele normative m v1goare. 

Nerespectarea normelor deontologice atrage raspunderea consilierului juridic. 
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TITLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 

 

 ART. 1  

 Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita constituie abatere ~i atrage raspunderea 

disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii, care nu exclude raspunderea civila, penala, 

administrativa sau materiala.  

 

 ART. 2 Comisiile interne cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea 

prevederilor prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile 

Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.  

 

 ART. 3  

 In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi 

sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.  

 

 ART. 4 

  Personalul contractual raspunde patrimonial potrivit legii, in cazurile in care, prin faptelele 

savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau 

juridice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER , 

Dr. Cârjea Marcel Iosif 

 

 

        

            Vizat juridic 

         Consilier juridic 

Faliboga CiprianVoicu -Ginu 
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 TITLUL VII  

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE PSIHOLOG 

 

 

 

 Practica profesiei de psiholog cu drept de libera practica (denumit in continuare psiholog) 

presupune o pregatire de specialitate riguroasa si continua, o buna intelegere a societatii si a rolului 

social cu care psihologul este investit, aderarea la principiile si valorile fundamentale ale profesiei, 

capacitatea de a actiona eficient si responsabil in beneficiul persoanelor si al societatii in ansamblu.

 Colegiul Psihologilor din Romania (denumit in continuare Colegiu) isi asuma responsabilitatea 

legala si morala de a asigura un cadru organizatoric si normativ coerent pentru practica psihologiei la un 

inalt nivel de profesionalism. Impreuna cu alte documente ce stabilesc criteriile, regulile si standardele 

profesionale (standarde de calitate, standarde de formare, standarde de competenta, ghiduri de bune 

practici etc.), in acord cu normele instituite la nivelul comunitatii internationale a psihologilor, prezentul 

cod deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica (denumit in continuare Cod) 

orienteaza conduita psihologului si in acelasi timp este un instrument de evaluare a calitatii 

comportamentului profesional. Codul serveste, de asemenea, ca sursa de informare a publicului asupra 

asteptarilor pe care le poate avea atunci cand intra in contact cu un psiholog aflat intr-un rol profesional. 

 Eforturile Colegiului Psihologilor din Romania de a asigura beneficiarii serviciilor psihologice si 

societatea referitor la practica etica a profesiei nu se limiteaza la afirmarea si promovarea prin Cod a 

principiilor, valorilor si standardelor etice. Codul ofera reperele fundamentale pentru un ansamblu de 

demersuri care urmaresc: 

 a) cresterea nivelului de constientizare a importantei deciziilor etice in protejarea beneficiarilor; 

 b) promovarea deschiderii si transparentei in abordarea problemelor si dilemelor etice; 

 c) incurajarea integrarii practicilor de consultare, intervizare sau supervizare in procedurile 

interne ale furnizorilor de servicii psihologice pentru cazurile care ridica probleme etice deosebite; 

 d) dezvoltarea si implementarea colaborativa a unor metode care sa sprijine psihologii in 

monitorizarea propriilor atitudini si comportamente profesionale; 

 e) cresterea ponderii si a calitatii abordarii temelor eticii profesionale, atat in formarea de baza, 

complementara si continua, cat si in supervizare; 

 f) asistenta in procesul deciziilor etice; 

 g) implicarea comunitatii profesionale in dezbaterea si reflectia etica asupra situatiilor care ridica 

dileme de natura etica; 

 h) consultanta acordata pentru implementarea unor mecanisme si proceduri care sa permita 

aplicarea principiilor, valorilor si standardelor etice in diversele contexte de practica a profesiei; 

 i) acordarea unei atentii sporite aspectelor etice in elaborarea ghidurilor de bune practici; 

 j) incurajarea delimitarii profesionistilor de comportamentele neetice atunci cand principiile si 

standardele profesionale sunt incalcate; 

 k) proceduri clare si transparente de sesizare a incalcarilor prevederilor Codului si actiuni 

corective si disciplinare prin care Colegiul Psihologilor din Romania intervine pentru protejarea 

drepturilor persoanelor si sanctionarea comportamentelor neetice (vezi Codul de procedura disciplinara). 

  

 

 

Capitolul I 

Rezolvarea problemelor etice 

 

 ART. 1. Prin natura si complexitatea activitatilor profesionale, psihologii trebuie sa ia decizii in 

situatii in schimbare, in conditii de incertitudine si ambiguitate, in care se pot exprima solicitari 

concurente sau conflictuale. 
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 ART. 2. Rezolvarea problemelor etice se face prin expertiza profesionala, consultarea altor 

materiale si ghiduri adoptate de Colegiul Psihologilor din Romania sau de asociatii profesionale de 

referinta, consultarea cu alti profesionisti, cunoasterea si luarea in considerare a circumstantelor si 

particularitatilor fiecarui caz, privilegierea nevoilor si intereselor clientilor vor completa tabloul 

evaluarii, reflectiei si deciziei etice ghidate de principiile Codului. 

 

 

Capitolul II 

Procesul luarii deciziilor etice 

 

 ART. 3. Psihologul are obligatia legala si morala de a aplica principiile si standardele exprimate 

in Cod in toate activitatile pe care le desfasoara in calitate de psiholog. 

 ART. 4. Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica se realizeaza cu respectarea 

principiilor cuprinse in Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera 

practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu modificarile 

ulterioare, in Hotararea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, 

organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, cu completarile ulterioare, a 

principiilor si standardelor cuprinse in prezentul cod si a reglementarilor interne ale Colegiului. 

Psihologii trebuie sa cunoasca si sa respecte, de asemenea, legislatia relevanta in domeniul specializarii 

in care isi desfasoara activitatea. 

 

Capitolul III 

Definirea termenilor 

 

 ART. 5. In sensul prezentului cod, urmatorii termeni se definesc astfel: 

 - Psihologul reprezinta orice membru al Colegiului Psihologilor din Romania; psiholog cu drept 

de libera practica atestat conform Legii nr. 213/2004, cu modificarile ulterioare. 

 - Comportamentul profesional reprezinta orice actiune indeplinita de psiholog atunci cand 

actioneaza in calitate de psiholog sau utilizeaza titlul de psiholog, inclusiv in relatiile profesionale, ca 

cercetator, profesor, supervizor, in media etc. 

 - Clientul/Beneficiarul direct reprezinta o persoana, un cuplu (ca relatie), o familie sau grup 

(inclusiv organizatie sau comunitate) caruia i se ofera servicii psihologice din partea unui psiholog. 

Clientii, participantii la cercetari, studentii si orice alte persoane cu care psihologul vine in contact in 

timpul activitatii sale profesionale sunt independenti daca in mod independent au stabilit un contract ori 

si-au dat consimtamantul informat. Persoanele sunt partial dependente daca decizia contractului sau a 

consimtamantului informat este impartita de doua sau mai multe parti (de exemplu, parinti si conducerea 

scolii, angajati si conducerea institutiei, adult si familia sa). Persoanele sunt considerate complet 

dependente daca acestea nu pot sau pot in foarte mica masura sa aleaga intre a primi sau nu un serviciu 

ori sa participe la o activitate (de exemplu, pacientii care au fost involuntar supusi unor interventii 

psihologice, copiii foarte mici implicati in proiecte de cercetare). 

 - Sistemul client - mai multe persoane care interactioneaza unele cu altele si cu care psihologul a 

stabilit si pastrat o singura relatie profesionala. 

 - Beneficiarul contractual - persoana fizica sau juridica ce contracteaza serviciile psihologice. 

 - Terti/Terte persoane/A treia parte - oricine altcineva in afara clientului sau a sistemului client. 

 - Reprezentant legal - parintele/parintii cu autoritate parentala sau tutorele, in cazul unui client 

minor, respectiv tutorele sau curatorul desemnat de instanta de judecata pentru un client adult. 

 - Asentimentul reprezinta acordul unei persoane care nu are capacitatea legala de a-si da 

consimtamantul pentru un serviciu psihologic. 
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 - Datele se refera la orice informatii care pot fi asociate cu o persoana, inregistrate si stocate sub 

orice forma, inclusiv audio-vizuala si electronica. 

 

 - Drepturile legale ori civile reprezinta acele drepturi protejate prin lege si recunoscute ca atare. 

 

 - Drepturile morale reprezinta drepturile fundamentale si inalienabile ale omului care pot fi sau 

nu protejate total de legile in vigoare. Un loc aparte, ca semnificatie, pentru psihologi, il ocupa, spre 

exemplu, dreptul la: egala justitie; onestitate; dezvoltarea unei intimitati adecvate; autodeterminare; 

libertate personala. Protejarea unor aspecte ale acestor drepturi poate implica practici care nu sunt 

continute sau controlate de catre legile in vigoare. In plus, drepturile morale nu se limiteaza la cele 

mentionate in aceasta definitie. 

 

 - Discriminarea reprezinta activitatea care prejudiciaza ori promoveaza prejudecati cu privire la 

persoane datorita culturii acestora, nationalitatii, etniei, culorii sau rasei, religiei, sexului sau orientarii 

sexuale, statutului marital, abilitatilor fizice sau intelectuale, varstei, statutului socioeconomic si oricaror 

altor preferinte, caracteristici personale, conditii sau statute. 

 

 - Exploatarea clientului - exploatarea necunoasterii, a lipsei de experienta sau a starii de 

slabiciune a persoanelor vulnerabile datorita starii psihice, pentru a le determina sa accepte servicii 

psihologice in conditii prejudiciabile pentru acestea. 

 

 - Hartuirea sexuala include una sau ambele situatii: (i) utilizarea puterii ori autoritatii in 

incercarea de a forta o persoana sa se angajeze sau sa tolereze activitati sexuale. Aici intra intimidarea 

sau fortarea pentru noncomplianta ori promisiunea unor compensatii sau recompense pentru complianta; 

(ii) angajarea in mod deliberat si repetat in comentarii sexuale nesolicitate, anecdote, gesturi sau 

atingeri, daca aceste comportamente sunt ofensatorii si nu sunt bine primite, creeaza un mediu de lucru 

ostil ori intimidant ori se asteapta sa fie daunatoare pentru client. 

 

 - Situatie de urgenta - orice situatie in care se poate afla o persoana si care necesita o rezolvare 

imediata printr-o interventie specializata care nu sufera amanare. 

 

 

CAPITOLUL IV  

Principiul respectarii drepturilor si demnitatii persoanei 

 

 ART. 6. Psihologii vor avea permanent in atentie faptul ca orice persoana are dreptul sa ii fie 

apreciata valoarea intrinseca de fiinta umana si aceasta valoare nu este sporita sau diminuata de cultura, 

nationalitate, etnie, culoare sau rasa, religie, sex sau orientare sexuala, statut marital, abilitati fizice sau 

intelectuale, varsta, statut socioeconomic sau orice alta caracteristica personala, conditie sau statut. 

 

Aderarea la acest principiu presupune respectarea urmatoarelor standarde: 

 

a) standarde generale referitoare la respectul fata de persoane; 

 

b) standarde referitoare la intimitate si confidentialitate; 

 

c) standarde referitoare la consimtamantul informat; 

 

d) standarde referitoare la autodeterminare; 

 

e) standarde de inregistrare, prelucrare si pastrare a datelor; 
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f) standarde de conduita colegiala. 

 

A. Standarde generale referitoare la respectul fata de persoane 

 

1. Psihologii isi desfasoara activitatea manifestand respect fata de starile afective, atitudinile, 

experientele, cunostintele, valorile, ideile, opiniile si optiunile celorlalti. 

 

2. Psihologii nu se angajeaza public in prejudicierea imaginii celorlalti, nu manifesta discriminare pe 

criterii de cultura, nationalitate, etnie, rasa, religie, sex, orientare sexuala si nici nu se angajeaza in 

remarci sau comportamente ce aduc prejudicii demnitatii celorlalti. 

 

3. Psihologii comunica respect fata de celelalte persoane prin actiunile si limbajul lor. 

 

4. Psihologii respecta diferentele individuale, culturale si de rol, inclusiv, dar fara a se limita la cele 

bazate pe nivelul de functionare, gen, orientare sexuala, etnie sau identitate nationala, varsta, religie, 

limba si statut social, asigurandu-se ca activitatile lor profesionale nu sunt afectate de prejudecati 

referitoare la aceste grupuri. 

 

5. Psihologii evita ori refuza sa participe la activitati si practici ce nu respecta drepturile legale, civile, 

ori morale ale celorlalti. 

 

6. Psihologii refuza sa consilieze, sa educe ori sa furnizeze informatii oricarei persoane care, dupa 

judecata lor, este susceptibila de a utiliza cunostintele si indemanarea dobandite pentru a incalca 

drepturile fundamentale ale omului. 

 

7. Psihologii respecta drepturile celor care beneficiaza de servicii psihologice, ale participantilor la 

cercetare, angajatilor, studentilor si ale altor categorii de persoane cu care intra in contact in timpul 

exercitarii profesiei, protejand astfel propria lor demnitate. 

 

B. Standarde referitoare la intimitate si confidentialitate 

 

B.1. Respectarea intimitatii si a demnitatii 

 

8. Psihologii vor avea grija ca, in furnizarea de servicii psihologice ori in activitatea de cercetare, sa nu 

incalce granitele spatiului personal sau cultural al clientului/participantului la cercetare, fara o 

permisiune clara din partea acestuia. 

 

9. Activitatea psihologilor nu trebuie sa prejudicieze dreptul sacru la demnitate umana si nici dreptul 

persoanei la propria imagine. 

 

B.2. Protejarea confidentialitatii 

 

10. Confidentialitatea actului psihologic este protejata prin lege si este o obligatie a oricarui psiholog. 

Divulgarea fara acordul clientului, de catre psihologi, a unor informatii care le-au fost incredintate sau 

de care au luat cunostinta in virtutea profesiei este interzisa, exceptie facand situatiile prevazute de 

reglementarile legale. Obligatia psihologului de a respecta confidentialitatea nu este limitata in timp. 

 

B.3. Limitele confidentialitatii 
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11. Inainte de primirea consimtamantului, psihologul va informa clientul cu privire la limitele 

confidentialitatii si conditiile in care aceasta poate fi incalcata, precum si asupra utilizarii informatiilor 

rezultate in urma activitatii sale. 

 

12. Psihologii vor informa clientii in mod specific referitor la: 

 

a) obligatiile legale sau etice care pot interveni, impunand dezvaluirea de informatii; 

 

b) posibilitatea ca psihologul sa se consulte cu colegii pentru a creste eficacitatea serviciului oferit; 

 

c) necesitatea prezentei, in situatiile care impun acest lucru, a unei terte persoane (translator, interpret, 

membru al familiei sau reprezentant legal); 

 

d) riscurile si limitele confidentialitatii atunci cand serviciile, produsele sau informatiile sunt oferite prin 

mijloace electronice de transmitere. 

 

B.4. Dezvaluirea de informatii 

 

13. Psihologii pot impartasi informatiile confidentiale cu altii numai cu consimtamantul celor vizati ori 

de o asa maniera incat cei vizati sa nu poata fi identificati, exceptie facand situatiile in care divulgarea 

este o obligatie prevazuta de reglementarile legale sau este permisa prin lege pentru un scop legitim, 

cum ar fi furnizarea serviciilor profesionale in situatii de urgenta sau protejarea clientului, a psihologului 

sau a altora de o posibila agresiune. 

 

14. Chiar si in aceste situatii, psihologii vor dezvalui doar informatiile necesare in contextul sau situatia 

respectiva si relevante pentru scopul profesional urmarit, respectand, cu exceptia cazurilor prevazute de 

lege, autorizarea oferita de client. 

 

15. Situatiile care au condus la dezvaluirea de informatii confidentiale si motivele care au stat la baza lor 

se consemneaza. 

 

B.5. Confidentialitatea de colaborare 

 

16. In cazul in care doi psihologi sau un psiholog si un alt profesionist implicat in evaluarea sau 

asistenta persoanei lucreaza in acelasi timp cu acelasi client, vor colabora, fara restrictii de 

confidentialitate, numai cu acordul clientului. 

 

B.6. Utilizarea informatiilor 

 

17. Informatiile confidentiale sunt inregistrate, prelucrate si pastrate in asa fel incat sa se evite 

dezvaluirea neintentionata a acestora si pot fi folosite in scop stiintific sau didactic numai intr-o formula 

care pastreaza cu rigurozitate anonimatul. 

 

B.7. Confidentialitatea fata de terti 

 

18. In cazul in care exista terti implicati in activitatea profesionala a psihologului, acesta va clarifica cu 

partile implicate limitele confidentialitatii, conditiile de pastrare a confidentialitatii si nu va da curs 

niciunei solicitari, venite de la o terta parte in dezvaluirea de informatii confidentiale, decat in conditiile 

respectarii reglementarilor legale si a limitelor confidentialitatii. 
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19. Psihologul nu poate fi obligat de catre angajator sau de catre o alta persoana neautorizata sa 

comunice datele confidentiale, cu exceptia prevederilor exprese ale legii. 

 

B.8. Responsabilitate extinsa 

 

20. Psihologii se vor asigura ca personalul, colegii, asistentii, studentii sau alte persoane care au acces la 

informatiile profesionale respecta reglementarile privind confidentialitatea informatiilor. 

 

B.9. Intreruperea serviciului din motive de confidentialitate 

 

21. Atunci cand psihologul ajunge intr-o situatie in care, din motive bine intemeiate, nu mai poate pastra 

confidentialitatea, acesta va inceta sa mai ofere serviciul respectiv (cu exceptia situatiilor prevazute la 

pct. 13). 

 

C. Standarde referitoare la consimtamantul informat 

 

C.1. Urgentarea consimtamantului 

 

22. Inainte de inceperea oricarui tip de serviciu psihologic (evaluare, psihoterapie, consiliere psihologica 

etc.), psihologii vor obtine consimtamantul informat din partea persoanelor independente sau partial 

dependent implicate, cu exceptia situatiilor cand prin lege, decizii judecatoresti sau prezentul Cod se 

prevede altfel. Psihologii vor obtine consimtamantul informat atat in situatia in care serviciile 

psihologice sunt oferite fata in fata, cat si in cazul in care se folosesc mijloace de comunicare la distanta. 

 

23. In circumstantele in care exista nevoi urgente (de exemplu, tentative sau actiuni suicidare) psihologii 

vor oferi serviciile in interesul persoanei, pe cat posibil cu acordul sau asentimentul acesteia, dar vor 

cauta sa obtina cat se poate de repede consimtamantul informat. 

 

C.2. Asigurarea consimtamantului 

 

24. Psihologii se vor asigura ca, in procesul de obtinere a consimtamantului informat, urmatoarele 

puncte au fost intelese: scopul si natura activitatii; responsabilitatile mutuale; beneficiile si riscurile; 

alternativele; circumstantele unei incetari a actiunii; optiunea de a refuza sau de a se retrage in orice 

moment, fara a suferi vreun prejudiciu; dreptul la o a doua opinie de specialitate; limitele 

confidentialitatii; frecventa, modul de desfasurare, costurile serviciilor; aspectele legale privind 

colectarea, pastrarea, protectia si utilizarea datelor personale; perioada de timp in care este valabil 

consimtamantul; modul in care se poate retrage consimtamantul daca se doreste acest lucru. 

 

25. Informatiile vor fi oferite folosind un limbaj simplu, adecvat nivelului de intelegere al beneficiarului. 

 

26. Psihologii se vor asigura ca, sub nicio forma, consimtamantul informat al clientului/participantului 

nu este dat in conditii de coercitie sau sub presiune. 

 

27. Psihologii vor obtine consimtamantul scris al beneficiarului direct ori de cate ori este posibil. Atunci 

cand acest lucru nu este posibil, psihologii vor consemna in dosarul clientului consimtamantul oral, 

permisiunea sau asentimentul clientului/reprezentantului legal al clientului. 

 

C.3. Delegarea de consimtamant 
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28. In cazul in care beneficiarul unui serviciu psihologic este in imposibilitatea de a-si da 

consimtamantul, se accepta obtinerea acestuia de la reprezentantul legal al acestuia sau de la o persoana 

autorizata care, conform legii, este in masura sa il reprezinte. 

 

29. In cazurile in care, potrivit legii, clientul nu are capacitatea de a-si da in cunostinta de cauza 

consimtamantul pentru un serviciu psihologic, acesta se va efectua doar cu acordul reprezentantului sau 

legal sau cu autorizarea unei autoritati sau persoane desemnate prin lege ori a unei instante de judecata. 

 

30. In cazul in care, potrivit legii, clientul nu are capacitatea de a-si da in cunostinta de cauza 

consimtamantul pentru un serviciu psihologic si nu exista un reprezentant legal, serviciul psihologic se 

poate efectua daca este strict necesar in interesul clientului. 

 

C.4. Servicii psihologice impuse (clienti mandatati) 

 

31. Atunci cand psihologii lucreaza cu clienti carora serviciul le-a fost impus, ca urmare a unor 

prevederi legale, la cererea/prin decizia instantei sau ca urmare a unei situatii de urgenta, psihologii vor 

furniza serviciul in beneficiul clientilor, obtinerea consimtamantului nefiind obligatorie. Psihologii vor 

urmari insa construirea unei relatii de cooperare si vor oferi clientilor sau reprezentantilor lor legali 

informatiile necesare despre natura serviciului si limitele confidentialitatii. 

 

C.5. Consimtamantul in caz de relatii cu terti 

 

32. Psihologii vor clarifica natura relatiilor multiple pentru toate partile implicate inainte de obtinerea 

consimtamantului, atunci cand ofera servicii psihologice sau conduc cercetari cu indivizi, familii, 

grupuri ori comunitati, la cererea sau pentru a fi utilizate de catre terti. A treia parte poate fi scoala, 

instanta judecatoreasca, diverse agentii guvernamentale, companii de asigurari, politia ori anumite 

institutii de finantare etc. In aceste situatii, psihologii vor explica tuturor partilor: 

 

a) rolul pe care il indeplinesc (de exemplu, psihoterapeut, consultant, evaluator, profesor, specialist 

desemnat de instanta de judecata/de organul de urmarire penala/de alte organe cu atributii jurisdictionale 

etc.); 

 

b) natura relatiei cu fiecare dintre parti; 

 

c) felul in care vor fi utilizate serviciile furnizate si informatiile obtinute; 

 

d) limitele confidentialitatii; 

 

e) aranjamentele financiare pentru furnizarea serviciilor, in functie de situatie. 

 

D. Standarde referitoare la autodeterminare 

 

D.1. Participarea activa la decizii 

 

33. Psihologii vor incuraja participarea activa a beneficiarilor la deciziile care ii afecteaza direct, 

respectand dorintele justificate si valorificand opiniile acestora, ori de cate ori este posibil. 

 

34. In acelasi timp, psihologii vor fi atenti la limitele potentiale ale autodeterminarii generate de 

caracteristici personale (varsta si nivelul de dezvoltare, sanatatea mintala etc.) sau de circumstante 

externe impuse (de exemplu, prin prevederi legale sau decizii judecatoresti). 
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35. Psihologii respecta dreptul persoanei de a avea acces la concluziile referitoare la propria persoana si 

de a primi informatii adecvate, in raport cu scopul serviciului psihologic oferit, care sa ii permita sa ia 

decizii in cunostinta de cauza. 

 

D.2. Dreptul de a renunta 

 

36. Psihologii se vor asigura ca beneficiarii serviciilor psihologice sau participantii la cercetare sunt 

informati de la primul contact asupra faptului ca pot renunta in orice moment la serviciul profesional sau 

se pot retrage din cercetare. 

 

37. Psihologii vor respecta solicitarea unui participant care se retrage dintr-o cercetare, ca orice date prin 

care ar putea fi identificat, inclusiv inregistrarile, sa fie distruse. 

 

D.3. Dreptul la opozitie 

 

38. Cu exceptia cazurilor de forta majora, de urgenta (perturbari ale functionarii psihice, in termenii 

pericolului iminent, care necesita interventie imediata), sau a altor situatii precizate prin lege sau prin 

decizii judecatoresti, psihologul actioneaza respectand dreptul clientului de a refuza sau de a sista 

serviciul psihologic. 

 

E. Standarde de inregistrare, prelucrare si pastrare a datelor 

 

E.1. Obtinerea permisiunii 

 

39. Psihologii trebuie sa obtina permisiunea clientilor/participantilor la cercetare sau a reprezentantilor 

lor legali inainte de a efectua inregistrari audio/video pentru furnizarea serviciilor sau desfasurarea de 

cercetari. 

 

E.2. Colectarea, pastrarea si transferul datelor 

 

40. Psihologii vor colecta numai acele date care sunt relevante pentru serviciul oferit si vor lua toate 

masurile, conform prevederilor legale, pentru a proteja aceste informatii. 

 

41. Psihologii au datoria de a depune toate eforturile rezonabile pentru a stoca, gestiona si arhiva in 

conditii de siguranta datele si informatiile obtinute in exercitarea profesiei, oricare ar fi suportul pe care 

sunt inregistrate sau modalitatile de prelucrare si comunicare, respectand reglementarile in vigoare cu 

privire la protectia datelor personale. 

 

42. Probele psihologice aplicate, rezultatele acestora, insemnarile si inregistrarile se pastreaza in conditii 

de siguranta o perioada de cel putin 10 ani de la incheierea relatiilor profesionale, daca prin alte 

prevederi legale nu este prevazut un termen mai mare. 

 

43. Datele colectate si inregistrate pot fi transferate catre psihologii care preiau clientii, consultate si 

utilizate de colegi de profesie, indiferent de forma de atestare, daca persoanele vizate si-au dat in mod 

neechivoc consimtamantul, iar acest consimtamant nu a fost retras. 

 

E.3. Distrugerea datelor 

 

44. La expirarea termenului de pastrare, psihologul va proceda la distrugerea datelor si a documentelor 

profesionale. 
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45. In situatia renuntarii la practica profesionala sau a pensionarii, a suspendarii sau incetarii dreptului 

de libera practica, psihologul va respecta prevederile legale privind pastrarea si distrugerea datelor. 

 

F. Standarde de conduita colegiala 

 

F.1. Conduita colegiala 

 

46. Psihologii vor manifesta onestitate, corectitudine si solidaritate fata de colegii lor de profesie, 

conduitele lor fiind in acord cu standardele profesionale. 

 

F.2. Respect 

 

47. Psihologii vor manifesta respect fata de colegii lor de profesie si nu vor exprima critici nefondate si 

etichetari la adresa activitatii lor profesionale. Atunci cand psihologii au obligatia profesionala de a 

verifica, analiza sau examina calificarile, competentele sau munca unui coleg sau a unui alt profesionist, 

vor face acest lucru cu obiectivitate si respect. 

 

F.3. Evitarea denigrarii 

 

48. Psihologii nu vor actiona, sub nicio forma, in maniera denigratoare la adresa colegilor de profesie. 

Psihologii nu vor recomanda clientilor sa evite accesarea serviciilor altor profesionisti, cu exceptia 

situatiilor in care au motive temeinice sa considere ca ar exista o incalcare a reglementarilor legale sau 

etice. 

 

CAPITOLUL V  

Principiul competentei 

 

 ART. 7. Psihologii se straduiesc sa isi dezvolte in mod continuu competenta profesionala si sa o 

mentina la un nivel ridicat, fiind constienti atat de resursele, cat si de limitele profesionale si personale 

ale cunostintelor, abilitatilor, pregatirii, educatiei si experientei lor. Psihologii ofera servicii profesionale 

in limita competentelor pentru care au pregatirea si experienta recunoscute si atestate, evaluandu-si 

realist capacitatea de a oferi anumite servicii psihologice si de a utiliza instrumente, metode si tehnici 

specifice. 

 Aderarea la acest principiu presupune respectarea urmatoarelor standarde: 

 

a) Constientizarea importantei eticii in practica profesionala 

 

b) Cunoasterea competentelor profesionale si a limitelor acestora 

 

c) Servicii psihologice in acord cu competenta 

 

d) Prezentarea onesta a competentei 

 

e) Pregatirea continua 

 

f) Consultarea in caz de limita a competentei 

 

g) Limitarea competentei 

 

h) Eficienta metodelor 
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i) Obiectivitatea. Limitele procedurilor 

j) Servicii psihologice in afara competentei 

 

k) Afectarea competentei 

 

A. Constientizarea importantei eticii in practica profesionala 

 

49. Psihologii sunt constienti de aspectele etice ale comportamentului lor profesional si isi exercita 

profesia respectand prezentul cod. 

 

50. Reflectia etica asupra actului profesional reprezinta o preocupare continua in practica profesionala a 

psihologilor. 

 

B. Cunoasterea competentelor profesionale si a limitelor acestora 

 

51. Profesia de psiholog se exercita in baza atestatului de libera practica, potrivit treptelor de 

specializare si specialitatilor profesionale atestate de catre Colegiu, conform competentelor profesionale 

reglementate. 

 

52. Psihologii trebuie sa cunoasca si sa respecte cadrul normativ referitor la dreptul de libera practica si 

sa tina cont de orice alte circumstante care pot afecta dreptul lor de a practica. 

 

C. Servicii psihologice in acord cu competenta 

 

53. Psihologii au obligatia sa-si cunoasca foarte bine limitele de competenta in oferirea de servicii 

psihologice, in activitatea de predare sau de cercetare. 

 

54. Psihologii se vor angaja (fara supervizare) numai in acele activitati profesionale pentru care au 

competentele si atestarea necesare. 

 

D. Prezentarea onesta a competentei 

 

55. Psihologii nu vor prezenta fals limitele competentei lor si nu vor prezenta pregatirea sau formarea 

lor intr-un mod care sa le favorizeze nemeritat pozitia sau imaginea publica, indiferent de tipul de 

activitate profesionala desfasurata. 

 

E. Pregatirea continua 

 

56. Psihologii sunt datori sa actioneze, pe toata durata exercitarii profesiei, in vederea formarii si 

practicarii la standarde cat mai inalte a propriilor competente profesionale. 

 

57. Psihologii au obligatia sa depuna permanent un efort de mentinere si dezvoltare a competentelor lor 

prin informare continua, programe de formare profesionala si conferinte de specialitate, consultari cu 

ceilalti specialisti din domeniu ori prin cercetari care sa conduca spre cresterea competentei 

profesionale, conform standardelor Colegiului Psihologilor din Romania. 

 

F. Consultarea in caz de limita a competentei 

 

58. Atunci cand psihologii constata ca ajung intr-un impas profesional, atingandu-si limitele 

competentei, vor consulta colegii sau supervizorul sau vor recomanda clientului un alt profesionist, care 

ii poate oferi un serviciu competent. 
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G. Limitarea competentei 

 

59. Atunci cand psihologii urmeaza sa desfasoare servicii psihologice, cercetari sau sa predea dincolo de 

limitele de competenta, acestia vor cauta sa obtina cat mai rapid competenta necesara (care va 

presupune, dupa caz, studiu, evaluare si supervizare) si numai apoi se vor angaja in desfasurarea 

activitatilor vizate (exceptie pct. 67.). 

 

H. Eficienta metodelor 

 

60. Psihologii utilizeaza doar acele metode pentru care detin calificarea, pregatirea si experienta 

necesara. 

 

61. Psihologii monitorizeaza eficacitatea si eficienta metodelor, tehnicilor, instrumentelor si abordarilor 

utilizate, astfel incat sa ofere servicii psihologice de calitate. 

 

62. Psihologii isi pot argumenta activitatea profesionala din perspectiva datelor si dovezilor prezentate 

in literatura de specialitate actuala. 

 

I. Obiectivitatea. Limitele procedurilor 

 

63. Psihologii au obligatia de a fi constienti de limitele procedurilor folosite, indiferent de tipul de 

activitate. Psihologii vor avea grija ca furnizarea serviciilor, cercetarea stiintifica, prezentarea 

rezultatelor si a concluziilor sa fie facute cu maxima obiectivitate, evitand orice tendinta de prezentare 

partiala sau cu tenta subiectiva. 

 

64. Psihologii utilizeaza in practica lor metode, tehnici, abordari, instrumente care au o fundamentare 

stiintifica recunoscuta de comunitatea profesionala. Psihologii evita sa utilizeze in practica lor 

profesionala metode, tehnici, instrumente sau abordari dovedite ca neavand suport stiintific. 

 

65. Psihologii vor manifesta o grija deosebita atunci cand utilizeaza metode, dispozitive, instrumente si 

tehnici care nu au o baza solida de dovezi sau carora le lipseste o sustinere a eficacitatii, care nu 

indeplinesc cerintele standard sau pe care nu le stapanesc foarte riguros. 

 

66. Psihologii acorda atentie felului in care experientele, atitudinile, cultura, convingerile, valorile, 

contextul social, diferentele individuale, formarea specifica sau factorii de stres proprii influenteaza 

interactiunile lor cu ceilalti si integreaza aceasta constientizare in eforturile lor de a-i ajuta pe ceilalti si 

de a nu le face rau. 

 

J. Servicii psihologice in afara competentei 

 

67. In cazul in care pentru un tip de serviciu psihologic solicitat nu exista standarde generale 

recunoscute, nici programe de formare profesionala, nici specialisti atestati si disponibili in acel 

domeniu si totusi psihologii sunt solicitati, acestia vor depune toate eforturile pentru obtinerea unui 

standard minimal de competenta, avand permanent grija sa protejeze clientii, studentii, supervizatii, 

participantii si pe toti cei implicati, pentru a nu produce acestora daune sub o forma sau alta. In acest 

caz, serviciul va continua pana cand solicitarea inceteaza sau pana cand un specialist cu competenta 

recunoscuta pentru acel tip de serviciu devine disponibil. 

 

68. In situatiile de urgenta care presupun interventie psihologica rapida pentru persoane fizice sau 

grupuri de persoane aflate in criza, pentru care la momentul respectiv nu sunt disponibile alte servicii de 
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sanatate mintala si pentru care psihologii nu au pregatirea specializata necesara, acestia pot furniza 

servicii de suport psihologic pana cand situatia de urgenta a fost depasita sau pana cand sunt disponibile 

servicii specializate adecvate. 

 

K. Afectarea competentei 

 

69. Atunci cand psihologii realizeaza ca din motive de sanatate ori din cauza unor probleme personale 

nu mai pot sa desfasoare in mod competent o anumita activitate profesionala, acestia vor lua masurile 

adecvate pentru a-si limita, suspenda sau incheia respectiva activitate profesionala. 

 

 

CAPITOLUL VI 

Principiul responsabilitatii profesionale si sociale 

 

 ART. 8. Psihologii manifesta o maxima responsabilitate pentru starea de bine a oricarui individ, 

a familiei, grupului ori comunitatii fata de care isi exercita rolul de psihologi. Aceasta preocupare ii 

include atat pe cei direct, cat si pe cei indirect implicati in activitatile lor, prioritate avand cei direct 

implicati. 

 

Aderarea la acest principiu presupune respectarea urmatoarelor standarde: 

 

a) Responsabilitatea fata de calitatea si consecintele actiunilor profesionale 

 

b) Promovarea unor standarde ridicate 

 

c) Evitarea suferintei (a nu face rau) 

 

d) Responsabilitate extinsa 

 

e) Continuitatea serviciului 

 

f) Intreruperea serviciului in conditiile lipsei de beneficii pentru client 

 

g) Rezolvarea informala a incalcarilor Codului 

 

h) Sprijinul colegial 

 

A. Responsabilitatea fata de calitatea si consecintele actiunilor profesionale 

 

70. In cadrul lor de competenta profesionala, in baza independentei profesionale conferite de Legea nr. 

213/2004, cu modificarile ulterioare, psihologii vor decide alegerea si aplicarea celor mai potrivite 

metode si tehnici psihologice. Ei raspund personal de alegerile si de consecintele directe ale actiunilor 

lor, in functie de atestarea profesionala primita. 

 

71. Psihologii se vor consulta si cu alti specialisti sau cu diverse institutii pentru a promova starea de 

bine a individului si a societatii. 

 

B. Promovarea unor standarde ridicate 
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72. Psihologii vor contribui la dezvoltarea psihologiei ca stiinta si a societatii in general, prin cercetarea 

si prin exprimarea libera a cunostintelor si ideilor, exceptie facand activitatile ce intra in conflict cu 

dispozitiile legale in vigoare sau cu prevederile prezentului cod. 

 

73. Psihologii vor sustine cu responsabilitate rolul psihologiei ca profesie in fata societatii si vor 

promova si mentine cele mai inalte standarde de calitate. 

 

74. Psihologii vor promova si vor facilita dezvoltarea stiintifica si profesionala a angajatilor, a celor 

supervizati, a studentilor, a participantilor la programe de formare profesionala etc. 

 

75. Psihologii vor sesiza Colegiului Psihologilor din Romania cazurile de abatere de la normele de etica 

profesionala daca rezolvarea corecta, pe cai amiabile, a situatiei nu a fost posibila. 

 

76. Daca responsabilitatile etice ale psihologilor intra in conflict cu alte reglementari in vigoare sau cu 

solicitarile din partea angajatorilor, psihologii vor clarifica natura conflictului, vor afirma obligatia lor 

legala de a respecta Codul si vor face, in limita posibilitatilor lor, pasii necesari pentru solutionarea 

acestuia in acord cu principiile si standardele etice. 

 

C. Evitarea suferintei (a nu face rau) 

 

77. Psihologii vor proteja si vor promova starea de bine, evitand provocarea de suferinte clientilor, 

studentilor, participantilor la cercetare, colegilor de profesie si celorlalti, asumandu-si cu 

responsabilitate consecintele propriilor actiuni. 

 

78. In cazul in care un anumit grad de suferinta este previzibil si inevitabil, psihologul se va stradui sa 

reduca, pe cat posibil, nivelul de suferinta implicat. 

 

79. Psihologii vor respecta dreptul persoanei de a sista, fara nicio justificare, participarea la serviciul 

furnizat sau la activitati de cercetare stiintifica. 

 

80. Psihologii vor refuza sa indrume, sa instruiasca ori sa furnizeze informatii celor care, dupa judecata 

lor, ar putea utiliza in mod ilegal sau neetic cunostintele si deprinderile, voluntar sau involuntar, in 

dauna celorlalti. 

 

81. Psihologii nu vor contribui si nu se vor angaja in cercetare sau orice alt tip de activitate care 

contravine reglementarilor legale privind drepturile omului. 

 

D. Responsabilitate extinsa 

 

82. Psihologii nu vor delega activitati psihologice unor persoane care nu au competentele necesare 

pentru acele activitati. 

 

83. Psihologii actioneaza cu responsabilitate pentru a instrui, a sustine si a urmari respectarea 

standardelor de etica profesionala de catre asistenti, angajati, persoane aflate in formare sau supervizare 

etc., in conditiile reglementarilor in vigoare pentru fiecare activitate. 

 

E. Continuitatea serviciului 

 

84. Daca din motive de boala sau ca urmare a unor evenimente survenite in viata psihologului, acesta nu 

mai poate continua oferirea serviciului in bune conditii, va depune toate eforturile pentru a asigura 
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clientului continuitatea serviciului, ajutandu-l sa identifice un psiholog care ii poate oferi in mod 

competent asistenta necesara. 

 

85. Atunci cand exista o intentie justificata de incetare a serviciului psihologic oferit clientului si de 

indrumare a acestuia spre un alt coleg de profesie, psihologii vor mentine un contact suportiv si 

responsabil fata de client pana cand acesta isi asuma continuarea serviciului in cauza. 

 

F. Intreruperea serviciului in conditiile lipsei de beneficii pentru client 

 

86. Psihologii vor incheia serviciile oferite in situatia in care clientii nu au beneficii si pare improbabil 

sa obtina beneficii prin serviciile respective si vor indruma clientii spre un psiholog care ii poate asista 

in mod adecvat. 

 

G. Rezolvarea informala a incalcarilor Codului 

 

87. In cazul in care psihologii constata ca exista abateri ale unui coleg de la normele prezentului cod, ii 

vor semnala amiabil acestuia abaterea constatata si se vor adresa Comisiei de deontologie si disciplina a 

Colegiului Psihologilor din Romania in cazul in care comportamentul neetic persista. 

 

H. Sprijinul colegial 

 

88. Psihologii vor cauta sa sprijine pe cat posibil eforturile profesionale ale colegilor, in limita 

disponibilitatilor participative si a timpului disponibil. 

 

CAPITOLUL VII 

Principiul integritatii profesionale 

 

 ART. 9. Psihologii vor cauta sa manifeste cel mai inalt grad de integritate morala si profesionala 

in toate relatiile lor profesionale. Este de datoria psihologului sa prezinte onest pregatirea si calificarile 

sale oriunde se afla in relatii profesionale si, de asemenea, sa nu permita sau sa tolereze practicile 

incorecte si discriminatorii. 

 

Aderarea la acest principiu presupune respectarea urmatoarelor standarde: 

 

a) Standarde referitoare la onestitate si acuratete 

 

b) Standarde referitoare la onestitate si claritate in relatii 

 

c) Standarde referitoare la angajamente contractuale, onorarii si taxe 

 

d) Standarde pentru declaratii publice si reclama 

 

A. Standarde referitoare la onestitate si acuratete 

 

A.1. Recunoasterea limitelor profesionale 

 

89. Psihologii vor fi reflexivi, deschisi si constienti de limitele lor personale si profesionale. 

 

90. Psihologii vor prezenta intr-o maniera onesta domeniile de specialitate in care sunt atestati, 

competentele, afilierile si experienta profesionala, nefiind acceptate niciun fel distorsiuni, omisiuni sau 

false prezentari in acest sens. 



65 

 

 

91. Psihologii vor folosi doar titlurile profesionale la care au dreptul in virtutea pregatirii, atestarii, 

licentierii sau angajarii. 

 

A.2. Obiectivitate si acuratete 

 

92. Psihologii vor promova acuratetea, obiectivitatea, onestitatea si buna-credinta in activitatile lor 

profesionale. In aceste activitati, psihologii nu se vor angaja in eludari, subterfugii sau denaturari 

intentionate ale faptelor. 

 

A.3. Prezentarea rezultatelor 

 

93. Psihologii vor prezenta cu onestitate, obiectivitate si acuratete concluziile, opiniile si rezultatele 

activitatilor lor profesionale, recunoscand si precizand limitele acestora. Psihologii vor oferi clientilor 

sau altor beneficiari explicatiile necesare, folosind un limbaj adecvat pentru a le facilita intelegerea 

rezultatelor si a concluziilor. 

 

94. Psihologii isi vor asuma doar meritele pentru munca, ideile si contributiile proprii si vor recunoaste 

munca si ideile celorlalti (inclusiv studenti) pe masura contributiei lor. 

 

95. Psihologii se vor stradui sa comunice cat mai complet si obiectiv cu putinta, distingand intre fapte, 

opinii, teorii, ipoteze sau idei atunci cand isi prezinta cunostintele, descoperirile si perspectivele. 

 

96. Daca rezultatele cercetarilor lor sunt prezentate distorsionat de catre alte persoane (sponsor, agentie 

de stiri, clienti), psihologii vor actiona cu promptitudine, in limita posibilitatilor, pentru a clarifica si 

corecta informatiile. 

 

B. Standarde referitoare la onestitate si claritate in relatii 

 

B.1. Evitarea discriminarii si a conflictului de interese 

 

97. Psihologii nu practica, nu ingaduie, nu instiga, nu colaboreaza la, nu consimt si nu faciliteaza nicio 

forma de discriminare. 

 

98. Psihologii vor evita orice imixtiuni care afecteaza calitatea actului profesional, fie ca e vorba de 

interese personale, politice, de afaceri sau de alt tip. 

 

99. Psihologii vor evita sa ofere recompense exagerate pentru a motiva un individ sau un grup sa 

participe intr-o activitate care implica riscuri majore si previzibile. 

 

100. Psihologii nu vor contribui, fie singuri, fie in colaborare cu altii, la niciun fel de practici care pot 

viola libertatea individuala sau integritatea fizica sau psihologica a oricarei persoane. 

 

B.2. Evitarea relatiei multiple 

 

101. O relatie se considera a fi multipla in cazul in care un psiholog: 

 

a) exercita cel putin doua roluri profesionale in acelasi timp in raport cu o persoana (de exemplu, cu 

clientii, angajatii, cei supervizati, studentii, persoanele aflate in formare sau participantii la cercetari); 

 

b) exercita un rol profesional si in acelasi timp se afla in alt rol in raport cu aceeasi persoana; 
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c) exercita un rol profesional in raport cu o persoana si se afla in cel putin o alta relatie cu o alta 

persoana care este ruda apropiata a celei dintai. 

 

102. Psihologii vor evita relatiile multiple atunci cand acestea prezinta, in mod rezonabil, riscul de a 

diminua obiectivitatea, competenta si eficienta indeplinirii functiilor lor profesionale sau riscul de a duce 

la exploatarea sau prejudicierea persoanei cu care se afla in relatie profesionala. 

 

103. Daca psihologii ajung sa se afle, ca urmare a unor factori care nu puteau fi anticipati, intr-o relatie 

multipla potential nociva, vor face pasii rezonabili sa o rezolve, avand grija sa protejeze persoana sau 

persoanele afectate si sa actioneze in acord cu prezentul cod. 

 

B.3. Evitarea hartuirii 

 

104. Psihologii nu se vor angaja in nicio forma de hartuire, fie ca aceasta este sexuala, emotionala, 

verbala sau nonverbala. 

 

B.4. Evitarea abuzului 

 

105. Psihologii nu se vor angaja in comportamente de defaimare sau de abuz (fizic, sexual, emotional, 

verbal sau spiritual) fata de persoanele cu care vin in contact in timpul activitatii lor profesionale. 

 

106. Psihologii vor evita relatiile extraprofesionale cu clientii lor. Aceste relatii scad distanta 

profesionala necesara si pot conduce la conflict de interese sau abuz. 

 

107. Psihologii sunt constienti de felul in care intimitatea sau sexualitatea pot afecta relatia dintre 

psiholog si client. Psihologii nu se vor angaja in relatii sexuale cu clientii lor. 

 

B.5. Nonexploatarea 

 

108. Psihologii nu vor exploata si nu vor profita, sub nicio forma, de persoanele fata de care, prin 

profesie sau pozitie, manifesta un ascendent de autoritate (clienti, studenti, participanti la cercetare, 

supervizati, angajati), orice forma de exploatare sau abuz de autoritate fiind strict interzisa. 

 

B.6. Evitarea conflictului de interese (neintrarea in rol) 

 

109. Psihologii se vor abtine de la intrarea intr-un rol profesional atunci cand, din motive de ordin 

personal, stiintific, legal, profesional, financiar: 

 

a) obiectivitatea, competenta sau eficienta activitatii lor profesionale pot fi afectate; 

 

b) exista riscul exploatarii sau producerii unor daune clientilor/participantilor la cercetare. 

 

C. Standarde referitoare la angajamente contractuale, onorarii si taxe 

 

C.1. Angajamentele contractuale 

 

110. Psihologii vor onora angajamentele asumate prin orice tip de contract incheiat in legatura cu 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica. Daca apar situatii neprevazute care ii 

impiedica sa isi duca la indeplinire angajamentele, psihologii vor informa si vor oferi explicatii 

complete si sincere partilor implicate. 
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C.2. Dreptul la onorarii 

 

111. Pentru orice serviciu profesional oferit de psihologi, acestia au dreptul sa primeasca onorarii sau 

salarii negociate in mod liber cu beneficiarul sau cu o terta parte. Psihologul nu va conditiona interventia 

psihologica sau rezultatele probabile ale interventiei psihologice de obtinerea unor favoruri pentru sine 

sau pentru terti. 

 

C.3. Acordul pentru onorariu 

 

112. Psihologii vor cauta sa stabileasca, de comun acord cu beneficiarul serviciului oferit, care sunt 

valoarea si modalitatea de percepere a onorariului in conditiile legilor in vigoare si fara o falsa 

prezentare a cuantumului acestui onorariu. 

 

113. Psihologii informeaza clientii in avans asupra conditiilor financiare ale serviciului si nu vor accepta 

recompense, cadouri sau favoruri din partea clientului in plus fata de onorariul convenit. 

 

C.4. Renegocierea 

 

114. Daca, din motive justificate, serviciul oferit necesita restrangeri si limitari, acordul initial va fi 

renegociat cat mai curand posibil. Psihologii isi rezerva dreptul de a modifica valoarea onorariului in 

functie de situatiile obiective noi aparute, printr-o notificare prealabila. 

 

C.5. Limitele onorariului 

 

115. Onorariul fixat va depinde de calitatea serviciului oferit si competentele profesionale ale 

psihologului, insa psihologii vor avea grija sa nu ceara un onorariu disproportionat fata de valoarea 

serviciului oferit. Psihologii nu vor exploata beneficiarii serviciilor lor si vor explicita, daca este cazul, 

valoarea onorariului stabilit. 

 

C.6. Concurenta neloiala si practici neetice in raport cu concurenta 

 

116. Psihologii nu vor practica concurenta neloiala astfel cum aceasta este reglementata de normele 

legale in vigoare. De asemenea, urmatoarele practici sunt interzise si se considera neetice in exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de libera practica: tentativa sau actiunea de atragere sau deturnare de 

clienti, prin denigrarea sau discreditarea altui psiholog; practicarea unor onorarii subevaluate in mod 

intentionat, avand cunostinta de oferta anterioara a altui psiholog; folosirea unei functii publice pe care 

psihologul o detine in scopul atragerii de clienti in interes propriu pentru servicii care intra in obligatiile 

lui profesionale; furnizarea de date nereale privind competenta si/sau atestarea profesionala in scopul de 

a-l induce in eroare pe beneficiar. 

 

D. Standarde pentru declaratii publice si reclama 

 

D.1. Onestitatea in reclama 

 

117. Psihologii isi pot face publicitate numai pe baza propriilor realizari, evitand promovarea unor 

realizari profesionale nereale sau exagerate si cu conditia sa nu puna in cauza activitatea unui coleg de 

profesie. Nu sunt considerate actiuni publicitare acele manifestari in care numele sau aspecte ale 

activitatii lor profesionale sunt mentionate in materiale scrise sau audiovizuale realizate de catre terti in 

scopul informarii publicului si nici acele interventii publice ale psihologilor cu referiri la activitatea sau 

creatiile lor, daca acestea nu sunt comandate si platite de catre acestia. 
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118. In redactarea anunturilor sau a mesajelor de reclama pentru serviciile, produsele sau publicatiile 

lor, psihologii nu vor folosi: 

 

a) afirmatii nereale, inselatoare sau derutante; 

 

b) afirmatii care clameaza sau implica superioritatea psihologului fata de orice psiholog sau fata de toti 

psihologii; 

 

c) afirmatii care creeaza asteptari nejustificate ale unor rezultate favorabile; 

 

d) afirmatii care pot induce sau care speculeaza fricile clientilor referitoare la consecintele pe care le-ar 

avea refuzul lor de a apela la serviciile oferite; 

 

e) orice afirmatii care sustin sau implica in mod nejustificat faptul ca psihologul foloseste metode, 

aparate sau materiale exclusive sau superioare; 

 

f) afirmatiile senzationaliste, vulgare sau care ar afecta in orice alt mod prestigiul profesiei. 

 

D.2. Responsabilitati de reclama 

 

119. a) Psihologii care angajeaza persoane fizice sau juridice in scopul de a crea si/sau difuza mesaje 

care sa promoveze practica lor profesionala, produsele sau activitatile lor isi vor pastra responsabilitatea 

profesionala pentru mesajele respective; 

 

b) Psihologii nu vor oferi remunerari angajatilor din presa scrisa si audiovizuala sau din alte forme de 

comunicare a informatiei catre public pentru a li se face publicitate in cadrul programelor/sectiunilor de 

stiri; 

 

c) Publicitatea facuta activitatii unui psiholog trebuie sa fie explicita si identificata ca atare. 

 

120. Psihologii care realizeaza anunturile, cataloagele, brosurile sau reclama pentru simpozioane, 

seminare sau alte programe educationale se vor asigura ca descriu cu precizie publicul-tinta, programul, 

obiectivele educationale si taxele. 

 

D.3. Reprezentarea in declaratii 

 

121. Psihologii vor clarifica daca actioneaza ca simpli cetateni, ca membri ai unor organizatii sau 

grupuri specifice, atunci cand dau declaratii sau cand sunt implicati in activitati publice. 

 

D.4. Declaratii publice 

 

122. Atunci cand psihologii ofera informatii, exprima puncte de vedere pe teme profesionale si fac 

declaratii publice prin mijloace de informare in masa, publicatii de specialitate sau in format electronic, 

se vor asigura ca acestea se inscriu in limitele competentelor profesionale si nu contravin prevederilor 

prezentului cod. 

 

123. Psihologii vor evita sa participe la activitati care pot cauza daune imaginii psihologilor sau 

psihologiei ca profesie. 
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124. Atunci cand ofera informatii despre psihologie si practica profesionala, psihologii cauta sa 

corecteze conceptiile eronate si sa evite afectarea psihologiei ca stiinta sau a profesiei de psiholog. 

 

D.5. Afirmatii despre persoane 

 

125. Psihologii evita sa faca afirmatii profesionale publice referitoare la persoane, fiind constienti de 

responsabilitatea lor de a preveni posibilele efecte negative asupra acestora. 

 

126. In scrierile, conferintele sau comunicarile media, psihologii nu vor dezvalui informatii 

confidentiale obtinute in activitatile lor profesionale decat daca: 

 

a) ascund sau modifica semnificativ datele care pot identifica persoana/organizatia, astfel incat acestea 

sa nu poata fi recunoscute; 

 

b) persoana sau organizatia si-a dat consimtamantul in scris sau c) exista o autorizare legala de a face 

acest lucru. 

 

D.6. Situatii publice 

 

127. Psihologii isi asuma responsabilitatea deplina pentru aparitia lor publica, aceasta trebuind sa fie in 

acord cu principiile si standardele din prezentul cod. 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Standarde specifice 

 ART. 10. A. Educatie si formare 

 

A.1. Calitatea ofertei educationale si formative 

 

128. Psihologii vor manifesta preocupare fata de programele educationale si cele de formare 

profesionala, asigurandu-se ca acestea furnizeaza cunostintele si experienta necesare si suficiente pentru 

pregatirea studentilor, cursantilor si supervizatilor la standarde corespunzatoare atestarilor, diplomelor 

sau gradelor academice/profesionale care urmeaza sa fie obtinute. 

 

A.2. Transparenta 

 

129. Psihologii care raspund de programele educationale sau de formare se vor asigura ca exista o 

descriere recenta si precisa a acestora: obiectivele, continutul, beneficiile si obligatiile care trebuie 

indeplinite pentru absolvirea programului, inclusiv modalitatile de evaluare si taxele incluse. Aceste 

informatii trebuie sa fie disponibile pentru toate partile interesate. 

 

A.3. Responsabilitate educationala 

 

130. Psihologii se vor asigura ca programele cursurilor acopera tematica propusa, ca informatia este 

prezentata cu acuratete, ca exista modalitati adecvate de evaluare a progresului si ca tipurile de 

experiente descrise la curs sunt relevante. 

 

A.4. Protectia informatiilor personale nerelevante 

 

131. Psihologii nu vor cere studentilor sau celor supervizati sa dezvaluie informatii nerelevante in 

activitatile de curs sau in cadrul unor programe de formare profesionala/supervizare. 
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A.5. Conflicte in evaluare 

 

132. Psihologii din institutiile de invatamant superior care evalueaza performanta academica a 

studentilor intr-o forma de psihoterapie nu vor oferi si servicii de psihoterapie studentilor pe care ii 

evalueaza, pe durata acestei evaluari. In cazul unui curs/program in care psihoterapia individuala sau de 

grup este specificata ca o cerinta obligatorie, psihologii responsabili cu derularea programului vor 

permite studentilor/cursantilor sa opteze pentru serviciile specialistilor neafiliati la respectivul program. 

 

A.6. Hartuire si relatii sexuale 

 

133. Psihologii nu vor hartui sexual si nu se vor angaja in relatii sexuale cu asistentii, elevii, studentii, 

cursantii sau supervizatii. 

 

A.7. Abuzul de autoritate 

 

134. Fiind constienti de influenta pe care o au ca profesori sau coordonatori asupra elevilor, studentilor, 

participantilor la cursuri sau a celor aflati in supervizare, psihologii nu vor face abuz de autoritatea lor si 

nu vor umili sau ameninta in niciun fel integritatea sau imaginea de sine a elevilor, studentilor, 

supervizatilor. 

 

A.8 Calificari speciale 

 

135. Psihologii nu vor forma persoane care nu au absolvit o forma de invatamant superior in domeniul 

psihologiei (sau in domeniile conexe acceptate conform reglementarilor in vigoare), nu au specializare, 

experienta de lucru sau orice alta dovada de calificare, atunci cand formarea vizeaza folosirea metodelor 

sau tehnicilor speciale (de exemplu, hipnoza, biofeedback, tehnici avansate de testare etc.). 

 

B. Interventie psihologica, psihoterapie si consiliere 

 

B.1. Informarea clientului 

 

136. In obtinerea consimtamantului informat din partea clientilor, psihologii vor informa in prealabil 

clientul cu privire la forma de psihoterapie utilizata, metodele folosite, riscuri, alternative, limitele 

confidentialitatii, implicarea unor terti, onorarii si vor da curs oricarei altei cereri de informare adresate 

de client in acest sens. Daca psihologul se afla inca in supervizare, dar poate desfasura in mod legal si 

profesional activitatea terapeutica pentru care se afla in supervizare, va aduce la cunostinta clientului 

acest lucru cat mai curand posibil. 

 

137. In cazul in care beneficiarul serviciilor de consiliere psihologica, psihoterapie, interventie 

logopedica etc. este minor, interventia psihologica se poate realiza doar cu acordul reprezentantilor 

legali ai acestuia, cu exceptia situatiilor de urgenta sau a situatiilor in care serviciile psihologice au fost 

dispuse de instanta de judecata. Psihologul va cauta sa obtina asentimentul copilului, oferindu-i 

informatiile relevante intr-un limbaj accesibil, adecvat nivelului de dezvoltare. 

 

B.2. Consimtamantul pentru dezvaluire 

 

138. In cazul in care psihologii intentioneaza sa foloseasca in procesul de formare sau supervizare 

inregistrarile audiovideo ale sedintelor de consiliere sau psihoterapie, este necesara obtinerea prealabila 

a consimtamantului clientului. 
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B.3. Intimitatea relatiei profesionale 

 

139. Clientii vor beneficia de servicii de consultanta, consiliere sau psihoterapie din partea psihologilor 

fara prezenta unor terti, aceasta fiind permisa numai daca exista un acord in acest sens, atat din partea 

clientului, cat si din partea psihologului. 

 

B.4. Precizarea clientului 

 

140. Atunci cand in procesul psihoterapeutic sunt implicati fie partenerul de viata, fie alti membri de 

familie, psihologii vor clarifica relatiile pe care le au cu fiecare persoana implicata si vor preciza cine 

este clientul: o anumita persoana, cuplul, familia. Psihologii vor preciza, de asemenea, care sunt limitele 

confidentialitatii. 

 

B.5. Precizari suplimentare in terapia de grup 

 

141. In cadrul terapiei de grup psihologii vor preciza regulile de grup, rolurile si responsabilitatile ce 

revin tuturor participantilor si, de asemenea, limitele confidentialitatii. 

 

B.6. Analiza ofertei de serviciu complex 

 

142. In cazul in care clientii primesc deja servicii psihologice si de la alti psihologi sau de la alti 

specialisti din alte domenii, psihologul va examina posibilitatea angajarii sale intr-o relatie terapeutica 

(daca aceasta este solicitata) prin analiza conditiilor, beneficiilor potentiale ale clientului, riscurilor de 

conflict sau a confuziilor care pot sa apara. Psihologul va discuta cu clientul aceste limitari inainte de 

obtinerea consimtamantului. 

 

B.7. Intimitatea sexuala cu clientii sau apropiati ai acestora 

 

143. Psihologii nu se vor angaja in relatii de intimitate sexuala cu clientii lor, cu persoanele despre care 

stiu ca se afla in relatii apropiate cu clientii si nici nu vor incheia terapia pentru a nu intra sub incidenta 

acestui standard. 

 

B.8. Psihoterapia cu parteneri sexuali 

 

144. Psihologii nu vor accepta in psihoterapie persoane cu care au avut relatii de intimitate sexuala. 

 

B.9. Relatia sexuala cu fostii clienti 

 

145. Psihologii nu se vor angaja in relatii de intimitate sexuala cu fostii clienti pentru cel putin doi ani 

de la intreruperea sau incheierea relatiei psihoterapeutice. 

 

B.10. Incheierea terapiei din lipsa de beneficii 

 

146. Psihologii vor incheia orice forma de terapie cu clientii lor daca exista dovezi clare ca acestia nu 

mai au niciun beneficiu prin continuarea terapiei sau in cazul in care continuarea acesteia poate produce 

daune clientilor. 

 

B.11. Incheierea terapiei din alte motive 
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147. Psihologii vor incheia terapia in cazul in care clientul intra intr-o relatie cu o persoana si ar aparea 

astfel riscul unei relatii multiple potential nocive, daca exista o agresiune din partea clientului asupra 

terapeutului sau daca exista o solicitare clara in acest sens din partea clientului. 

 

B.12. Intreruperea si continuarea terapiei 

 

148. Daca, din motive de boala sau de indisponibilitate a psihologului, terapia trebuie intrerupta pentru o 

perioada mai lunga de timp, atunci psihologul va cauta sa ii ofere clientului o posibilitate de continuare a 

terapiei cu un alt coleg psiholog care are disponibilitatea si competenta necesare continuarii terapiei si 

care va putea fi informat cu privire la stadiul in care se afla terapia, cu consimtamantul clientului. 

 

B.13. Continuarea terapiei cu un alt terapeut 

 

149. Psihologul care preia un client de la un coleg care, din motive justificate, nu mai poate continua 

actul terapeutic, va examina cu atentie continutul demersului, potentialul de risc, beneficiile, iar, daca 

este nevoie, se poate consulta cu cei ce au fost implicati in procesul terapeutic si abia apoi va decide 

modalitatile de continuare a terapiei. 

 

C. Evaluare si diagnoza 

 

C.1. Prezentarea caracteristicilor psihologice 

 

150. Psihologii vor oferi informatii despre caracteristicile psihologice ale indivizilor numai dupa ce au 

realizat o evaluare adecvata, care sa sustina stiintific si metodologic afirmatiile si concluziile lor, 

indiferent daca este vorba de recomandari, avize, rapoarte, evaluari sau expertize psihologice judiciare 

sau extrajudiciare, precizand limitele afirmatiilor, concluziilor si recomandarilor lor. 

 

C.2. Conditii de utilizare a instrumentelor 

 

151. Psihologii vor utiliza (administra, calcula scorul, interpreta) metodele si tehnicile de evaluare in 

conformitate cu manualele de aplicare ale instrumentelor respective si intr-un mod adecvat scopului 

evaluarii. 

 

152. Psihologii utilizeaza instrumente de evaluare ale caror caracteristici (validitate, fidelitate) au fost 

stabilite pentru populatia testata. Atunci cand validitatea si fidelitatea nu sunt cunoscute pentru populatia 

testata, psihologii precizeaza limitele rezultatelor si interpretarilor derivate din absenta acestor 

informatii. 

 

153. Psihologii respecta legislatia in vigoare cu privire la drepturile de autor si de proprietate 

intelectuala pentru instrumentele de evaluare folosite. 

 

C.3. Consimtamantul pentru evaluare/diagnoza 

 

154. Psihologii vor obtine consimtamantul informat pentru serviciile de evaluare, cu exceptia cazului in 

care: 

 

a) acestea sunt cerute de lege, de reglementarile in vigoare sau prin decizia/cu aprobarea instantei; 

 

b) testarea este o activitate obisnuita educationala, institutionala sau organizationala prevazuta de norme 

legale sau reglementari interne, situatie in care acordul se obtine prin inscrierea in programul 

educational, angajarea intr-o anumita functie, inscrierea intr-o profesie etc. 
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155. Consimtamantul informat include explicarea naturii si scopului evaluarii, costurile, implicarea unei 

a treia parti, limitele de confidentialitate, modul de colectare, pastrare, utilizare a datelor obtinute si 

orice alte informatii necesare persoanei pentru a lua o decizie informata; psihologii vor oferi persoanei 

evaluate ocazii de a formula intrebari si de a primi raspunsuri. 

 

156. Psihologii vor informa persoanele fara capacitate deplina de a-si da consimtamantul si persoanele 

pentru care testarea este ceruta de reglementarile legislative sau dispusa de instanta de judecata, cu 

privire la natura si scopul serviciilor de evaluare propuse, folosind un limbaj usor de inteles pentru 

persoana care urmeaza sa fie evaluata. 

 

157. In cazul in care beneficiarul direct al serviciilor psihologice este un copil minor, psihologul va 

obtine acordul si consimtamantul pentru evaluarea psihologica de la cel putin unul dintre reprezentantii 

legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute de lege sau dispuse de instanta de judecata. 

 

158. In situatii de urgenta, in care evaluarea este necesara pentru starea de sanatate a clientului, iar 

consimtamantul informat prealabil nu se poate obtine, din partea acestuia sau a reprezentantului legal, 

psihologul va efectua serviciul, in interesul clientului. Daca beneficiarul serviciului este minor, 

psihologii vor informa de indata reprezentantii legali sau autoritatea tutelara despre serviciul oferit 

clientului. 

 

159. In cazul in care evaluarea psihologica a copilului minor a fost realizata in prezenta unui singur 

parinte, psihologul va mentiona, in raportul eliberat, imposibilitatea evaluarii psihologice a relatiei 

acestuia cu celalalt parinte. 

 

160. Psihologii vor respecta drepturile clientilor sau ale participantilor la cercetare referitor la protectia 

datelor personale. In cazul utilizarii unor instrumente de evaluare pentru care administrarea, scorarea, 

emiterea rapoartelor se realizeaza online, psihologii vor oferi clientilor toate informatiile prevazute de 

reglementarile legale privind colectarea si utilizarea informatiilor lor personale de catre furnizorul 

serviciilor de testare si masurile intreprinse pentru protectia datelor cu caracter personal. 

 

161. Psihologii care folosesc serviciile unui traducator vor cere consimtamantul clientului pentru a folosi 

serviciile acelui traducator si se vor asigura ca se va mentine confidentialitatea rezultatelor, securitatea 

instrumentelor, inclusiv a documentelor de evaluare/diagnoza. 

 

C.4. Datele de evaluare/diagnoza 

 

162. Datele de evaluare/diagnoza obtinute pot fi scoruri brute si standardizate, raspunsurile clientului la 

stimuli sau la intrebarile la test, notele, inregistrarile si consemnarile psihologului, declaratiile clientului, 

observatiile privind comportamentul clientului in timpul unei examinari. Psihologii vor oferi datele 

obtinute, sub forma de rezultate, clientului si, daca este cazul, unor terti, numai cu consimtamantul 

clientului sau fara acordul acestuia in situatiile prevazute de reglementarile legale in vigoare sau dispuse 

de instanta de judecata. Psihologii vor evita sa faca publice datele de evaluare/diagnoza obtinute, cu 

exceptia situatiilor prevazute de reglementarile legale in vigoare sau dispuse de instanta de judecata, 

protejand clientul de orice forma de exploatare, abuz si prevenind devalorizarea datelor de 

evaluare/diagnoza. Datele de evaluare/diagnoza reprezinta proprietatea psihologului sau a institutiei care 

realizeaza evaluarea/diagnoza si vor putea fi administrate si utilizate doar de catre psihologi calificati in 

folosirea acestor instrumente. 

 

C.5. Constructia de instrumente 
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163. Psihologii care construiesc sau adapteaza teste si alte instrumente de masurare vor folosi proceduri 

in acord cu normele instituite de Colegiu. 

 

C.6. Interpretarea rezultatelor 

 

164. In interpretarea rezultatelor evaluarii, fiind incluse aici si interpretarile computerizate, psihologii 

vor lua in considerare scopul evaluarii, precum si numerosi alti factori, abilitatile de testare si 

caracteristicile persoanei evaluate (caracteristici situationale, personale, lingvistice si culturale) care pot 

afecta judecatile psihologilor sau care pot reduce acuratetea interpretarilor. 

 

C.7. Calificarea in testare 

 

165. Psihologii nu vor promova sau incuraja folosirea tehnicilor de evaluare psihologica de catre 

persoane necalificate si neautorizate, decat in cadrul unei formari in care exista o supervizare adecvata. 

 

C.8. Actualitatea evaluarii 

 

166. Psihologii nu isi vor baza deciziile sau recomandarile pe teste depasite/invechite, pe date care nu 

mai sunt folositoare pentru scopul curent sau care nu corespund normelor de avizare ale metodelor si 

tehnicilor de evaluare stabilite de Colegiu. 

 

C.9. Responsabilitatea administrarii instrumentelor 

 

167. Psihologii care ofera servicii psihologice de evaluare altor profesionisti vor prezenta cu acuratete 

scopul, normele, validitatea, fidelitatea si aplicarea fiecarei proceduri, precum si orice alta calitate a 

acestora. Psihologii isi vor mentine responsabilitatea pentru aplicarea, interpretarea si folosirea adecvata 

a instrumentelor de evaluare, indiferent daca vor interpreta rezultatele ei insisi sau vor folosi o 

interpretare computerizata sau de alta natura. 

 

C.10. Prezentarea rezultatelor pentru cei evaluati 

 

168. Indiferent daca cotarea si interpretarea sunt facute de psihologi, angajati ai acestora sau asistenti 

sau prin modalitati automate/computerizate, psihologii vor oferi persoanei evaluate sau reprezentantului 

acesteia explicatiile necesare intelegerii rezultatelor, exceptie facand situatiile in care natura relatiei 

impiedica acest lucru (situatii de evaluare organizationala, pre- angajare si evaluari prevazute de 

reglementarile in vigoare), acest fapt fiind adus la cunostinta persoanei evaluate inaintea inceperii 

evaluarii. 

 

C.11. Materialele 

 

169. Materialele de evaluare/diagnoza cuprind manualul instrumentului, instrumentul propriu-zis, 

protocoale, intrebarile sau stimulii utilizati, alte fise sau formulare necesare si nu includ datele de 

evaluare/diagnoza. 

 

170. Psihologii vor mentine integritatea si securitatea materialelor testului si a altor metode de evaluare 

prin neinstrainarea lor catre persoane care nu au competenta necesara, respectand dreptul de proprietate 

intelectuala prevazut de lege si obligatiile de tip contractual privind utilizarea instrumentului. 

 

171. Psihologii nu vor pune la dispozitia clientilor probe, grile, raspunsuri corecte sau alte materiale de 

evaluare/diagnoza in scopul facilitarii obtinerii de catre acestia a unor rezultate superioare la evaluari 

psihologice. 
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C.12. Dreptul la a doua opinie de specialitate 

 

172. Persoana evaluata poate beneficia de o a doua opinie de specialitate in termen de 30 de zile de la 

comunicarea rezultatului, cu exceptia situatiilor in care reglementarile legale/institutionale sau 

tipul/natura evaluarii impiedica acest lucru. Psihologul care va oferi a doua opinie de specialitate va 

avea cel putin aceeasi treapta de specializare ca si cel care a realizat evaluarea initiala. 

 

D. Cercetare stiintifica si valorificarea rezultatelor 

 

D.1. Standarde internationale 

 

173. In cercetarile lor, psihologii vor cauta, pe cat posibil, sa promoveze cele mai noi metodologii de 

cercetare utilizate de comunitatea psihologica internationala, respectand atat standardele de rigoare 

stiintifica, cat si standardele etice. 

 

D.2. Acordul de cercetare 

 

174. Atunci cand psihologii au nevoie de aprobare, din partea unei institutii, pentru desfasurarea 

cercetarilor, acestia vor furniza toate datele necesare pentru acordarea aprobarii si vor avea in vedere ca 

protocolul de cercetare sa corespunda aprobarilor primite. 

 

D.3. Obtinerea consimtamantului 

 

175. In obtinerea consimtamantului informat, psihologii vor aduce la cunostinta participantilor scopurile 

cercetarii, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, inclusiv compensatiile financiare, limitele 

confidentialitatii, dreptul oricui de a se retrage din cercetare si, in general, toate datele pe care 

participantii le solicita si de care au nevoie pentru a-si da consimtamantul. In cazul in care exista 

posibilitatea producerii de daune si suferinta, psihologii au obligatia sa le diminueze cat se poate de 

mult. 

 

D.4. Utilizarea de suport audio-video 

 

176. Psihologii vor obtine consimtamantul informat de la toti participantii la cercetare pentru 

inregistrarile audio si video, inaintea efectuarii acestora, oferind garantii ca acestea vor fi utilizate numai 

intr-o maniera in care identificarea nu poate produce daune celor implicati. 

 

D.5. Limitari ale informarii 

 

177. Psihologii nu vor face studii si cercetari care implica proceduri de prezentare ascunsa/falsa a 

modelului de cercetare decat daca alternativa de prezentare corecta nu este fezabila stiintific sau aduce o 

alterare evidenta concluziilor cercetarii. In acest caz, participantii vor fi informati de utilizarea unui 

astfel de model de cercetare si vor participa numai daca isi dau consimtamantul, putand oricand sa isi 

retraga datele din cercetare. Cercetarea, in acest caz, poate fi derulata numai daca nu poate produce 

suferinta sau daune participantilor. 

 

D.6. Exceptia de la consimtamant 

 

178. Psihologii se pot dispensa in cadrul cercetarilor de consimtamantul informat al participantilor 

numai daca: a) cercetarea nu poate produce in niciun fel daune (observatii naturale, practici educationale 
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sau curriculare, chestionare anonime, cercetare de arhive); sau b) este permisa de reglementari in 

vigoare. 

 

D.7. Persoane si grupuri vulnerabile 

 

179. Psihologii vor cauta sa evalueze etic, independent, cu respectarea drepturilor omului si sa ia toate 

masurile de protectie pentru orice cercetare ce implica grupuri vulnerabile si/sau persoane cu 

incapacitate de a-si da consimtamantul informat, inainte de a lua decizia de a incepe. 

 

D.8. Evitarea unor categorii de subiecti 

 

180. Psihologii nu se vor folosi de persoane cu incapacitate de a-si da consimtamantul in niciun studiu 

sau cercetare, daca studiul sau cercetarea avuta in vedere poate fi finalizata la fel de bine cu persoane 

care au capacitatea deplina de a-si da consimtamantul informat. 

 

D.9. Manipularea prin cresterea compensatiilor 

 

181. Psihologii vor evita sa propuna si sa acorde participantilor la cercetare compensatii financiare 

excesive sau alte forme de stimulente pentru participarea la cercetare si care pot favoriza obtinerea 

consimtamantului, cu atat mai mult atunci cand sunt evidente clare ca exista riscul producerii de 

suferinta si daune in timpul cercetarii. 

 

D.10. Utilizarea animalelor in cercetare 

 

182. Psihologii care utilizeaza animale in cercetarile lor vor evita provocarea de suferinta acestora, iar in 

situatia in care acest lucru nu este posibil, vor cauta sa minimizeze pe cat posibil provocarea de 

suferinta. 

 

D.11. Corectitudinea datelor 

 

183. Psihologii nu au voie sa prezinte date nereale, pentru care nu au fost facute masuratori. Daca vor 

constata erori de prezentare a datelor sau de prelucrare a acestora, vor face toti pasii necesari pentru 

corectarea acestora, altfel vor retrage si anula cercetarea. 

 

D.12. Plagiatul 

 

184. Psihologii nu vor prezenta date sau rezultate din alte studii sau cercetari, ca apartinandu-le lor, 

orice forma de plagiat fiind interzisa. 

 

D.13. Abuzul de status 

 

185. Psihologii vor fi creditati, atat pentru cercetarile facute, cat si pentru publicarea acestora, numai in 

masura in care acestia au o contributie majora. Astfel, psihologii vor face distinctia intre autor principal 

al cercetarii, contributie la cercetare, contributie minora si statutul sau pozitia pe care o detine 

respectivul psiholog. Astfel, pozitia academica, titlul academic, pozitia sociala sau cea de sef de 

departament sau manager intr-o institutie nu confera nimanui credit pentru o pozitie principala in 

cercetare, decat in masura in care exista o acoperire reala prin contributia adusa la cercetare, si nu prin 

statutul social sau academic. 

 

D.14. Transmiterea datelor 
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186. Atunci cand exista solicitari de folosire sau de verificare a datelor din partea unui alt cercetator 

decat cei implicati direct in cercetare, psihologii vor putea oferi datele de cercetare numai in masura in 

care se pastreaza confidentialitatea acestor informatii de catre cei carora li se incredinteaza si daca exista 

o specificare clara a modului de utilizare a acestora. 

 

D.15. Protejarea datelor 

 

187. Psihologii vor proteja datele de cercetare, asigurandu-se ca acestea sunt pastrate in conditii de 

securitate. Protocoalele de cercetare, datele de cercetare sistematizate sau cele deja publicate pot fi 

pastrate fara restrictii, dar in conditiile respectarii normelor etice. 

 

D.16. Onestitate stiintifica 

 

188. Psihologii implicati in evaluarea, monitorizarea, realizarea si raportarea activitatilor de cercetare 

stiintifica vor manifesta impartialitate si obiectivitate si vor respecta drepturile de proprietate 

intelectuala. Selectia proiectelor de cercetare, a rezultatelor cercetarilor realizate pentru a fi valorificate 

publicistic sau practic se va face doar pe criterii de relevanta stiintifica, excluzandu-se orice considerent 

personal sau de natura extraprofesionala. 

 

D.17. Buna conduita in cercetarea stiintifica 

 

189. In activitatea de cercetare stiintifica psihologii nu vor ascunde sau inlatura rezultatele nedorite, nu 

vor confectiona rezultate, nu vor inlocui rezultatele cu date fictive, nu vor interpreta deliberat 

distorsionat rezultatele si nu vor deforma concluziile, nu vor plagia rezultatele sau publicatiile altor 

autori. Neatribuirea corecta a paternitatii unei lucrari, nedezvaluirea conflictelor de interese, deturnarea 

fondurilor de cercetare, neinregistrarea si/sau nestocarea rezultatelor, lipsa de obiectivitate in evaluari, 

nerespectarea conditiilor de confidentialitate, precum si publicarea sau finantarea repetata a acelorasi 

rezultate ca elemente de noutate stiintifica sunt incompatibile cu conduita etica a cercetatorului. 

 

190. Datele contradictorii, diferentele de conceptie experimentala sau practica, diferentele de 

interpretare a datelor, diferentele de opinie nu constituie abateri de la buna conduita in cercetarea 

stiintifica. 

 

CAPITOLUL IX 

Dispozitii finale 

 

191. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica intra in vigoare la data 

publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

192. Psihologii au responsabilitatea de a cunoaste si de a aplica prevederile prezentului cod. Orice fapte 

savarsite in legatura cu profesia, care contravin prevederilor prezentului cod, angajeaza raspunderea 

disciplinara a psihologilor. Prezentul cod nu poate fi utilizat pentru tragerea la raspundere civila, penala 

sau administrativa a psihologilor, insa reprezinta singurul act normativ in baza caruia poate fi apreciata 

raspunderea disciplinara a psihologilor. 

 

193. Membrii Colegiului Psihologilor din Romania nu vor recunoaste, ca fiind profesionala, activitatea 

care este neconforma cu principiile si standardele acestui cod. 

 

194. Toti psihologii vor coopera cu Comisia de deontologie si disciplina a Colegiului Psihologilor din 

Romania, atat in supervizarea conduitelor etice, cat si in promovarea lor. Refuzul cooperarii atrage de la 
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sine incalcarea prevederilor acestui cod si, prin urmare, sanctionarea psihologilor in cauza in 

conformitate cu Codul de procedura disciplinara. 

 

195. Pentru a mentine relevanta si actualitatea Codului, acesta este revizuit de Comisia de deontologie si 

disciplina a Colegiului Psihologilor din Romania dupa o perioada de 4 ani sau atunci cand situatia o 

impune. 

 

196. In completarea Codului, Comisia de deontologie si disciplina poate formula ghiduri, recomandari 

sau precizari care au rolul de a detalia, explicita si ilustra principiile si standardele stipulate in Cod. 

Acestea pot fi revizuite pentru a oferi un raspuns mai rapid la evolutiile curente. 

 


