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Temeiul legal: pentru elaborarea prezentului Cod de Etica si Deontologie
Profesionala a stat la baza ca temei legal, urmatoarea legislatie in vigoare:
1) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările
ulterioare;
2) Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiei de biochimist, și chimist;
3) OUG nr. 144/ 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
4) Hotărârea OAMMR nr. 2/09.07.2009 privind adoptarea Codului de etică și deontologie al
asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;
5) Legea nr. 514/2003 privind exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și
completările ulterioare
6) Legea nr. 571/14.12.2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii; - Ordinul MS nr. 467/19.05.2010
pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale
în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
7) Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
8) Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă prctică,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
9) Hotararea Guvernului 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;
10) Codul deontologic al profesiei de psiholog din 01.11.2013
11) Codul de deontologie medicala din 4 noiembrie 2016 al Colegiului Medicilor din Romania.
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2. CODUL DE CONDUITA
AL PERSONALULUI CONTRACTUAL
DIN SPITALUL CLINIC FILANTROPIA
CAPITOLUL 1. DOMENIUL DE APLICARE SI PRINCIPII GENERALE

АRТ. 1 Domeniul de aplicare
(1) Codul de conduita al personalului contractual din cadrul Spitalului Clinic Filantropia, intocmit
in conformitate cu Legea nr. 477/2004, reglementează normele de conduita profesionala a
personalului contractual.
(2) Normele de conduita profesionala prevăzute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii
pentru personalul contractual din cadrul spitalului, incadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003
- Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare .
ART. 2. Obiective
Obiectivele prezentului cod de conduita urmăresc sa asigure creşterea calitatii serviciului
public, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si eliminarea birocraţiei si a
faptelor de coruptie din administraţia publica, prin:
(1) Reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizării unor raporturi sociale si

profesionale corespunzătoare creării si menţinerii la nivel іnalt a prestigiului Spitalului Clinic
Filantropia si al personalului contractual;
(2) Informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se aştepte din

partea personalului contractual in exercitarea funcţiei;
(3) Crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si personalul contractual din

cadrul Spitalului Clinic Filantropia, pe de o parte si intre cetateni si autorităţile administratiei
publice, pe de alta parte.
ART. 3 Principii generale
Principiile care guvernează conduita profesionala a personalului contractual sunt următoarele:
(1) Prioritatea interesului public - principiu conform caruia personalul contractual are
indatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, in exercitarea
atribuţiilor funcţiei;
(2) Asigurarea egalitatii de tratament a cetăţenilor in fata autoritatilor si instituţiilor publice principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelaşi regim juridic in
situaţii identice sau similare;
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(3) Profesionalismul - principiu conform caruia personalul contractual are obligaţia de a indeplini
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si conştiinciozitate;
(4) Imparţialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajaţii contractuali sunt
obligaţi sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau
de alta natura, in exercitarea atribuţiilor funcţiei;
(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 gândirii si a exprimării - 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 funcţiei si in indeplinirea
atribuţiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa acţioneze pentru
indeplinirea conforma a atribuţiilor de serviciu;
(8) Deschiderea si transparenta - principiu conform caruia activitatile desfăşurate de angajaţii
contractuali in exercitarea atribuţiilor funcţiilor lor sunt publice si pot fi supuse monitorizării
cetăţenilor.
ART. 4 Termeni
In intelesul prezentului cod, expresiile si termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
(1)
Personal contractual ori angajat contractual - persoana incadrata si numita intr-o
funcţie in cadrul Spitalului Clinic Filantropia, in condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările
ulterioare.
(2)
Funcţie - ansamblul atribuţiilor si responsabilităţilor stabilite, in temeiul legii, in
fisa postului;
(3)
Interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de către spital, a
drepturilor, libertăţilor si intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia
interna si tratatele internaţionale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atribuţiilor de
serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacităţii si economicităţii cheltuirii resurselor;
(4)
Interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in
mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin folosirea
reputaţiei, influentei, facilitaţilor, relaţiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitării
atribuţiilor funcţiei;
(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 imparţialitatea sa in luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp si cu
obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea funcţiei deţinute;
(6)
Informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activitatile sau care
rezulta din activitatea unitatii sanitare si care este stabilita astfel de către conducerea instituţiei, in
6
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baza prevederilor legale in vigoare, indiferent de suportul ei;
(7)
Informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoana
identificata sau identificabila.

CAPITOLUL 2. NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA
A PERSONALULUI CONTRACTUAL
ART. 5 Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul
cetăţenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul
realizării competentelor instituţiei, in limitele atribuţiilor stabilite prin fisa postului.
(2) În exercitarea funcţiei, personalul contractual are obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum si de a asigura, in condiţiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga
si a menţine increderea publicului in integritatea, imparţialitatea si eficacitatea autorităţilor si
instituţiilor publice.
ART. 6 Respectarea Constituţiei si a legilor
(1) Angajaţii contractuali au obligaţia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constituţia si legile
tarii si sa acţioneze pentru punerea in aplicare a dispoziţiilor legale, in conformitate cu atribuţiile
care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorata naturii funcţiilor deţinute.
ART. 7 Loialitatea fata de Spitalul Clinic Filantropia
(1) Personalul contractual are obligaţia de a apara cu loialitate prestigiul Spitalul Clinic Filantropia
in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajaţilor contractuali le este interzis:
a) Sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătură cu activitatea Spitalului
Clinic Filantropia, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ
sau individual;
b) Sa faca aprecieri in legătură cu litigiile aflate in curs de soluţionare si in care Spitalul Clinic
Filantropia, are calitatea de parte, daca nu sunt abilitaţi in acest sens;
c) Sa dezvăluie informaţii care nu au caracter public, in alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) Sa dezvăluie informaţiile la care au acces in exercitarea funcţiei, daca aceasta dezvăluire este
de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Spitalului Clinic
Filantropia ori ale unor angajaţi contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
e) Sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovării de
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acţiuni juridice ori de alta natura împotriva statului ori a Spitalului Clinic Filantropia in care isi
desfasoara activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) pct. a - d se aplica si după încetarea raportului de munca, pentru o perioada
de 2 ani, daca dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia
legala a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, in
condiţiile legii.
ART. 8 Libertatea opiniilor
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Spitalului
Clinic Filantropia, in care isi desfasoara activitatea.
(2) În activitatea lor angajaţii contractuali au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu
se lasa influenţaţi de considerente personale.
(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite
generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
ART. 9 Activitatea publica
(1) Relaţiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de către persoanele desemnate in acest
sens de conducătorul instituţiei, in condiţiile legii.
(2) Angajaţii contractuali desemnaţi sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate
oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducătorul
instituţiei.
(3) In cazul in care nu sunt desemnaţi in acest sens, angajaţii contractuali pot participa la activitati
sau dezbateri publice, avand obligaţia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezintă
punctul de vedere oficial al unitatii sanitare in cadrul careia isi desfasoara activitatea.
ART. 10 Activitatea politica
In exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual ii este interzis:
(1) Sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
(2) Sa furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publica;
(3) Sa colaboreze, atat in cadrul relaţiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice
sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
(4) Sa afişeze in cadrul Spitalului Clinic Filantropia, insemne ori obiecte inscripţionate cu sigla
sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.
ART. 11 Folosirea imaginii proprii
In considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite
utilizarea numelui sau a imaginii proprii in acţiuni publicitare pentru promovarea unei activitati
comerciale, precum si in scopuri electorale.
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ART. 12 Cadrul relaţiilor in exercitarea atribuţiilor funcţiei
(1) In relaţiile cu personalul contractual din cadrul Spitalului Clinic Filantropia, precum si cu
persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat
pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si demnitatii
persoanelor din cadrul Spitalului Clinic Filantropia, precum si persoanelor cu care intra in legătură
in exercitarea funcţiei, prin:
a) Întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) Dezvăluirea aspectelor vieţii private;
c) Formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine imparţiala si justificata pentru rezolvarea
clara si eficienta a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia sa respecte
principiul egalitatii cetăţenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin:
a) Promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la
aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) Eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile
religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.
ART. 13 Conduita in cadrul relaţiilor internaţionale
(1) Personalul contractual care reprezintă Spitalul Clinic Filantropia, in cadrul unor organizaţii
internaţionale, instituţii de invatamant, conferinţe, seminarii si alte activitati cu caracter
international are obligaţia sa promoveze o imagine favorabila tarii si instituţiei publice pe care o
reprezintă.
(2) In relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima
opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) In deplasările in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita
corespunzătoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda.
ART. 14 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor
Angajaţii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau
orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu
care au avut relaţii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta imparţialitatea in
exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste funcţii.
ART. 15 Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) In procesul de luare a deciziilor angajaţii contractuali au obligaţia sa acţioneze conform
prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.
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(2) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu promite luarea unei decizii de catre Spitalul Clinic
Filantropia, de către alţi angajaţi, precum si indeplinirea atribuţiilor in mod privilegiat.
ART. 16. Obiectivitate in evaluare
(1) In exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au obligaţia
sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul
contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligaţia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când
propune ori aproba avansari, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea
de stimulente materiale sau morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori
promovarea in funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.
ART. 17. Folosirea abuziva a atribuţiilor funcţiei deţinute
(1) Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute in alte scopuri
decât cele prevăzute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori
acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje in
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura,
din cadrul Spitalului Clinic Filantropia, sau din afara acestuia, in considerarea funcţiei pe care o
deţin.
(4) Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sa se inscrie in
organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitandule acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
ART. 18. Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietăţii publice si private a statului
si a unităţilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând in orice
situaţie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligaţia sa folosească timpul de lucru, precum si bunurile
apartinand instituţiei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente funcţiei deţinute.
(3) Personalul contractual trebuie sa propună si sa asigure, potrivit atribuţiilor 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 folosească timpul de lucru ori logistica autoritatii sau a
instituţiei publice pentru realizarea acestora, fara aprobarea conducerii unitatii.
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ART. 19. Limitarea participării la achiziţii, concesionari sau închirieri
(1) Orice angajat contractual poate achiziţiona un bun aflat in proprietatea privata a statului
sau a unitaților administrativ-teritoriale, supus vanzarii in condiţiile legii, cu excepţia
următoarelor cazuri:
 Când a luat cunoştinţa, in cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vândute;
 Când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului
respectiv;
 Când poate influenta operaţiunile de vanzare sau când a obtinut informaţii la care
persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplica in mod corespunzător si in cazul concesionarii sau închirierii
unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
(3) Angajaţilor contractuali le este interzisa furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publica sau privata a statului ori a imitaţilor administrativ-teritoriale, supuse
operaţiunilor de vanzare, concesionare sau închiriere, in alte condiţii decât cele prevăzute de lege.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzător si in cazul realizării tranzacţiilor
prin interpus sau in situaţia conflictului de interese.
CAPITOLUL 3. COORDONAREA SI CONTROLUL APLICĂRII NORMELOR DE
CONDUITA PROFESIONALA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL
ART. 20. Sesizarea
(1) Conducerea Spitalului Clinic Filantropia, poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:
 Încalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de către angajaţii contractuali;
 Constrângerea sau ameninţarea exercitata asupra angajatului contractual pentru a-1
determina sa încalce dispoziţiile legale în vigoare ori sa le aplice necorespunzator.
(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit
legii, din cadrul autoritatilor si institutilor publice.
(3) Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru sesizarea cu
buna-credinta a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.
(4) Conducerea Spitalului Clinic Filantropia, va verifica actele si faptele pentru care au fost
sesizate, cu respectarea confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.
ART. 21. Soluţionarea sesizării
(1) Rezultatele activitatii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează într-un raport
pe baza caruia Conducerea Spitalului Clinic Filantropia, va formula recomandări cu privire la
modul de corectare a deficientelor constatate.
(2) Recomandările Conducerii Spitalului Clinic Filantropia, vor fi comunicate:
 Angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
11
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Angajatului contractual care face obiectul sesizării.
Conducătorului spitalului în care îsi desfasoara activitatea angajatul contractual care face
obiectul sesizării

CAPITOLUL 4. DISPOZIŢII FINALE
ART. 22. Răspunderea
(1) Încalcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduita atrage răspunderea disciplinara a
personalului contractual, în condiţiile legii.
(2) Organele cu atribuţii disciplinare au competenta de a cerceta încalcarea prevederilor
prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare în condiţiile Legii
nr. 53/2003, cu modificările si completarile ulterioare.
(3) În cazurile în care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, vor
fi sesizate organele de urmărire penala competente, în condiţiile legii.
(4) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele
savarsite cu încalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau
juridice.
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3. CODUL DE ETICA ȘI DEONTOLOGIE A MEDICILOR
CAPITOLUL 1. Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic
ART.1 Scopul și rolul profesiei medicale:
Întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieții, sănătății și
integrității fizice și psihice a ființei umane.
ART.2.Nediscriminarea
Actul profesional și întreaga activitate a medicului se vor exercita, respectiv desfășura fără niciun
fel de discriminare, inclusiv în ceea ce privește starea de sănătate sau șansele de vindecare ale
pacientului.
ART.3. Respectul demnității ființei umane
În toate situațiile actul profesional, în oricare formă sau modalitate s-ar desfășura, se va face cu
respectarea strictă a demnității umane ca valoare fundamentală a corpului profesional.
ART.4. Primordialitatea interesului și a binelui ființei umane
În toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure că interesul și binele ființei
umane prevalează interesului societății ori al științei.
ART.5. Obligativitatea normelor profesionale și a celor de conduit
Medicul trebuie să depună toate diligențele și să se asigure că decizia profesională pe care o ia
sau intervenția cu caracter medical respectă normele și obligațiile profesionale și regulile de
conduită specifice cazului respectiv.
ART.6. Independența profesională
Medicul este dator să stăruie și să își apere independența profesională, fiind interzisă orice
determinare a actului medical ori a deciziei profesionale de rațiuni de rentabilitate economică sau
de ordin administrative.
ART.7. Caracterul relației medic-pacient
Relația medicului cu pacientul va fi una exclusiv profesională și se va clădi pe respectul acestuia
față de demnitatea umană, pe înțelegere și compasiune față de suferință.
ART.8. Obligația diligenței de mijloace
Medicul își va dedica întreaga știință și pricepere interesului pacientului său și va depune toată
diligența pentru a se asigura că decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază de maximum
de garanții în raport cu condițiile concrete, astfel încât starea sa de sănătate să nu aibă de suferit.
ART.9. Principiul specializării profesionale
Cu excepția unor cazuri de urgență vitală, medicul acționează potrivit specialității, competențelor
și practicii pe care le are.
13

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA, BUCURESTI

______________________________________________________________________________
ART.10. Respectul față de confrați
De-a lungul întregii sale activități, medicul își va respecta confrații, ferindu-se și abținându-se să
îi denigreze
CAPITOLUL 2. Consimțământul
ART.11 Acordarea și retragerea consimțământului
(1) Nicio intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a
dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză.
(2) În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de persoana vizată.
(3) Dispozițiile privind retragerea consimțământului sunt valabile și în ceea ce privește
consimțământul exprimat, în condițiile legii, de altă persoană sau instituție decât persoana
respectivă.
ART.12 Consimțământul în cazul minorilor
(1) Atunci când, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta
nu se poate efectua fără acordul reprezentantului său, autorizarea unei autorități sau a unei alte
persoane ori instanțe desemnate prin lege.
(2) Medicul, în funcție de vârsta și gradul de maturitate a minorului și numai strict în interesul
acestuia, poate lua în considerare și părerea minorului.
ART.13 Consimțământul persoanelor fără capacitatea de a consimți
Atunci când, conform legii, un major nu are, din cauza unui handicap mintal, a unei boli sau
dintr-un motiv similar, capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu se poate efectua fără
acordul reprezentantului său ori fără autorizarea unei autorități sau a unei persoane ori instanțe
desemnate prin lege.
ART.14 Informarea prealabilă și adecvată a persoanei
(1) Medicul va solicita și va primi consimțământul numai după ce, în prealabil, persoana
respectivă sau cea îndreptățită să își dea acordul cu privire la intervenția medicală a primit
informații adecvate în privința scopului și naturii intervenției, precum și în privința consecințelor
și a riscurilor previzibile și în general acceptate de societatea medicală.
(2) Pe cât posibil, medicul va urmări ca informarea să fie adecvată și raportată persoanei care
urmează să își manifeste consimțământul.
ART.15. Lipsa consimțământului în situații de urgență
Atunci când, din cauza unei situații de urgență, nu se poate obține consimțământul adecvat, se va
putea proceda imediat la orice intervenție indispensabilă din punct de vedere medical în folosul
sănătății persoanei vizate.
ART.16. Consimțământul implicit
În interesul pacientului sunt valabile și vor fi luate în considerare autorizările și dorințele
exprimate anterior cu privire la o intervenție medicală de către un pacient care, în momentul noii
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intervenții, nu este într-o stare care să îi permită să își exprime voința sau dacă prin natura sa
actul medical are o succesiune și o repetabilitate specifică.
CAPITOLUL 3. Secretul profesional și accesul la datele referitoare la starea de sănătate
ART.17. Secretul profesional
Medicul va păstra secretul profesional și va acționa în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane
la respectul vieții sale private din punctul de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa.
ART.18. Întinderea obligației de păstrare a secretului profesional
(1) Obligația medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv față de membrii
familiei persoanei respective.
(2) Obligația medicului să păstreze secretul profesional persistă și după ce persoana respectivă a
încetat să îi fie pacient sau a decedat.
ART.19. Transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei
(1) Medicul va gestiona informația medicală în baza prevederilor prezentului cod, ale legislației
în vigoare sau în baza mandatului pacientului.
(2) Obligația medicului de informare nu mai subzistă în cazul în care pacientul decide, sub
semnătură, că nu mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către
medic i-ar cauza suferință.
ART. 20. Derogări de la regula păstrării secretului profesional
Derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punctul de vedere al
informațiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege.

CAPITOLUL 4. Reguli generale de comportament în activitatea medicală
ART. 21 Comportamentul profesional și etic
(1) Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional și etic, fiind în permanență
preocupat de creșterea nivelului său profesional și moral, a autorității și prestigiului profesiunii
medicale.
(2) Comportamentul profesional implică, fără a se limita la preocuparea constantă și permanentă
a medicului pentru aflarea, pe orice cale, inclusiv prin intermediul formelor de educație medicală
continuă, a celor mai noi descoperiri, procedee și tehnici medicale asimilate și agreate de
comunitatea medicală.
ART. 22 Fapte și acte nedeontologice
Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special, următoarele
acte:
a. practicarea eutanasiei și eugeniei;
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b. cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau de normele profesiei, refuzul acordării serviciilor
medicale;
c. abandonarea unui pacient care necesită servicii de urgență sau se află în pericol fără asigurarea că
acesta a fost preluat de o altă unitate medicală sau de un alt medic ori că beneficiază de condiții
adecvate situației în care se află și stării sale de sănătate;
d. folosirea unor metode de diagnostic sau tratament nefundamentate științific sau neacceptate de
comunitatea medicală, cu risc pentru pacient;
e. cu excepția urgențelor vitale, exercitarea profesiei medicale în condiții care ar putea compromite
actul profesional sau ar putea afecta calitatea actului medical;
f. emiterea unui document medical de complezență sau pentru obținerea unui folos nelegal sau
imoral;
g. emiterea unui document medical pentru care nu există competență profesională;
h. atragerea clientelei profitând de funcția ocupată sau prin intermediul unor promisiuni oneroase și
neconforme cu normele publicității activităților medicale;
i. folosirea, invocarea sau lăsarea impresiei deținerii unor titluri profesionale, specialități ori
competențe profesionale neconforme cu realitatea;
j. încălcarea principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic;
k. respingerea publică, cu excepția dezbaterilor din comunitatea medicală, a unor mijloace de
diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea științifică academică medicală,
precum și recomandarea publică a unor tratamente nefundamentate științific.

a.

b.
c.
d.
e.

ART.23. Atingeri ale independenței profesionale
Constituie o atingere gravă adusă caracterului independent al profesiei medicale următoarele
acte:
cu excepția situațiilor prevăzute de lege și cu anunțarea prealabilă a organelor profesiei, asocierea
sau colaborarea, sub orice formă și în orice modalitate, directă ori indirectă, dintre un medic și o
persoană care produce sau distribuie medicamente;
reclama, în orice mod, la medicamente, suplimente alimentare, aparatură medicală sau alte produse
de uz medical;
implicarea, direct sau indirect, în distribuția de medicamente, suplimente alimentare, dispozitive
medicale, aparatură medicală sau de alte produse de uz medical;
încălcarea principiului transparenței în relația cu producătorii și distribuitorii de medicamente și
produse medicale;
primirea unor donații sub formă de cadouri în bani sau în natură ori alte avantaje, a căror valoare
le face să își piardă caracterul simbolic și care pot influența actul medical, de la una dintre entitățile
prevăzute la lit. a)-c).
ART.24. Principiului transparenței
(1) Medicul va solicita și va accepta numai sponsorizarea activităților realizate strict în interes
profesional și va încheia contractul numai în măsura în care nu există o condiționare de orice fel
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cu privire la obținerea de către sponsor a unor foloase nelegale ori de natură a influența decizia
sau prescripția medicală.
(2) Medicul angajat ori aflat în relații contractuale cu un furnizor de servicii medicale îl va
informa pe acesta despre existența unei cereri de sponsorizare și despre numele sponsorului
înaintea încheierii contractului de sponsorizare. Dacă angajatorul sau beneficiarul se oferă în
scris și în timp util să finanțeze el activitatea în considerentul căreia a fost solicitată
sponsorizarea, medicul va renunța la cererea de sponsorizare.
(3) Medicul va ține evidența sponsorizărilor și va informa colegiul teritorial în termen de 60 de
zile dacă valoarea unei sponsorizări sau valoarea totală a sponsorizărilor depășește cuantumul
stabilit prin decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din România.
(4) În toate situațiile în care sunt sponsorizate activități ce urmează să aibă loc în afara României,
înaintea executării contractului de sponsorizare, medicul va depune un exemplar și la colegiul
teritorial la care este înregistrat.
(5) Contractele de sponsorizare vor fi păstrate pe o durată de 1 (un) an de la data executării lor și,
la cerere, vor fi puse la dispoziția organelor corpului profesional.
(6) Prevederile alin. (3), (4) și (5) se vor aplica și în cazul în care medicul va fi prestator de
servicii ori cesionar de drepturi de autor către un producător ori distribuitor de medicamente,
produse medicale ori dispozitive medicale.
(7) Colegiile teritoriale pot înființa un serviciu de informare a medicilor cu privire la încheierea,
executarea și implicațiile juridice ale contractelor de sponsorizare.
ART.25. Caracterul nemediat al relației medic-pacient
Cu excepția unor situații obiectiv excepționale și imposibil de înlăturat, orice decizie medicală se
va baza în primul rând pe examinarea personală și nemediată a pacientului de către medicul
respectiv.
ART. 26. Limitele angajamentului profesional
(1) În orice situație, angajamentul profesional al medicului nu poate depăși competența
profesională, capacitatea tehnică și de dotare a cabinetului sau a unității sanitare ori baza
materială afectată, inclusiv prin convenții sau colaborări ferme cu alte unități sanitare.
(2) Dacă medicul nu are suficiente cunoștințe ori experiența necesară pentru a asigura o asistență
medicală corespunzătoare, acesta va solicita un consult adecvat situației sau va îndruma bolnavul
către un astfel de consult la o altă unitate medicală. Aceleași dispoziții se vor aplica și în cazul în
care dotarea tehnică și materială a unității în care are loc consultul sau intervenția medicală nu
este adecvată consultului, stabilirii diagnosticului sau intervenției medicale.
ART.27. Diligența de claritate
Medicul care a răspuns unei solicitări cu caracter medical se va asigura că persoana respectivă a
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înțeles pe deplin prescripția, recomandarea sau orice altă cerință a medicului, precum și cu
privire la faptul că pacientul este, după caz, preluat de o altă unitate medicală ori în
supravegherea altui specialist în domeniu.
ART.28. Colaborarea cu alți specialiști
(1) În situația în care pacientul a fost preluat sau îndrumat către un alt specialist, medicul va
colabora cu acesta din urmă, punându-i la dispoziție orice fel de date sau informații cu caracter
medical referitoare la persoana în cauză și informându-l cu privire la orice altă chestiune legată
de starea de sănătate a acesteia.
(2) Recomandările formulate de alți specialiști în scris, inclusiv sub forma scrisorii medicale, nu
au caracter obligatoriu pentru medicul curant, acesta având libertate de decizie, conform
propriilor competențe profesionale și situației particulare a pacientului.
ART.29. Consultul în echipă
În situația în care este necesar, medicul, cu consimțământul pacientului sau, după caz, al
persoanei, respectiv al instituției abilitate, va solicita părerea unuia sau mai multor medici, cu
care se poate consulta, pentru luarea celor mai adecvate măsuri în interesul pacientului.
ART.30. Luarea deciziei și comunicarea ei
(1) În cazul unui consult organizat de către medicul curant în condițiile art. 28, luarea și
comunicarea deciziei finale aparțin medicului care l-a organizat.
(2) Dacă opinia majorității medicilor participanți la un consult organizat în condițiile art. 28
diferă de a medicului care a organizat consultul, pacientul ori, după caz, instituția sau persoana
abilitată va fi informată.
ART.31. Dreptul la o a doua opinie medicală
În toate situațiile medicul va respecta dreptul pacientului de a obține o a doua opinie medicală.
ART.32. Actul medical de la distanță
Investigația ori intervenția medicală la distanță, în oricare dintre formele și modalitățile existente,
este permisă numai în situația în care pacientul este asistat nemijlocit de către medicul său, iar
scopul investigației și procedurilor la care este supus pacientul este acela de a ajuta medicul să
determine diagnosticul, să stabilească tratamentul sau să întreprindă orice altă măsură medicală
necesară finalizării actului medical sau intervenției medicale în cazul operaților. Excepție fac
situațiile de urgență.
ART.33. Finalizarea obligației asumate
(1) Medicul se va asigura că pacientul a înțeles natura și întinderea relației medic-pacient, că are
o așteptare corectă cu privire la rezultatele actului medical și la serviciile medicale pe care acesta
urmează să le primească.
(2) Odată încheiată înțelegerea medic-pacient, medicul este ținut să ducă la îndeplinire toate
obligațiile asumate, așa cum rezultă ele din înțelegerea părților, dintr-un document scris dacă
există sau din obiceiurile și cutumele profesiei medicale.
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ART.34. Refuzul acordării serviciilor medicale
(1) Refuzul acordării asistenței medicale poate avea loc strict în condițiile legii sau dacă prin
solicitarea formulată persoana în cauză îi cere medicului acte de natură a-i știrbi independența
profesională, a-i afecta imaginea sau valorile morale ori solicitarea nu este conformă cu
principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic, cu scopul și rolul social al profesiei
medicale.
(2) În toate cazurile, medicul îi va explica persoanei respective motivele care au stat la baza
refuzului său, se va asigura că prin refuzul acordării serviciilor medicale viața sau sănătatea
persoanei în cauză nu este pusă în pericol și, în măsura în care refuzul este bazat pe încălcarea
convingerilor sale morale, va îndruma persoana în cauză spre un alt coleg sau o altă unitate
medicală.
CAPITOLUL 5. Activitățile conexe actului medical
ART.35. Legalitatea și realitatea conținutului documentelor medicale
Medicul va elibera persoanelor îndreptățite numai documentele permise de lege și care atestă
realitatea medicală așa cum rezultă aceasta din datele și informațiile pe care medicul le deține în
mod legal ori așa cum a rezultat ea în urma exercitării profesiei cu privire la persoana respectivă.
ART.36. Conformitatea documentului medical cu specialitatea medicală
(1) Documentele medicale referitoare la starea de sănătate a pacientului, întocmite de medic în
urma exercitării personale a profesiei, vor fi în limita specialității și competențelor profesionale
ale medicului respectiv.
(2) Orice activitate medicală se va consemna în documente adecvate înregistrării activității
respective și se va finaliza printr-un înscris medical.
ART.37. Obligații referitoare la sănătatea publică
(1) Medicul are obligația profesională și legală să se îngrijească de respectarea regulilor de igienă
și de profilaxie. În acest scop, ori de câte ori are ocazia și este cazul, el va semnala persoanelor
respective responsabilitatea ce le revine acestora față de ele însele, dar și față de comunitate și
colectivitate.
(2) Medicul are obligația morală de a aduce la cunoștință organelor competente orice situație de
care află și care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.
ART.38. Semnalarea erorilor profesionale
(1) Medicul care ia cunoștință despre fapte care, în opinia lui, ar putea constitui erori
profesionale va informa prin scrisoare medicală medicul autor al faptei.
(2) Dacă eroarea nu este corectată ori apreciază că nu s-au întreprins toate măsurile adecvate
situației, medicul va sesiza în mod cât mai detaliat organismele corpului profesional și, cu
excepția situațiilor prevăzute de lege, nu va face publice datele.
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ART.39. Primordialitatea concilierii
În orice situație litigioasă ori divergență profesională, înaintea oricărui demers public este
obligatorie procedura de conciliere din cadrul corpului profesional.
ART.40. Obligația de sprijin reciproc și de loialitate
În toate situațiile și împrejurările legate de exercitarea obligațiilor profesionale, medicii își vor
acorda sprijin reciproc și vor acționa cu loialitate unul față de celălalt. Obligația de sprijin și
loialitate subzistă și față de corpul profesional și organismele sale.
ART.41. Concurența loială
(1) În cazul medicilor cu practică independentă, plata prestației medicale poate să fie directă sau
indirectă. În cazul plății directe este obligatorie afișarea la sediu a tarifelor aplicate. Tarifele vor
fi stabilite de fiecare medic, cu excepția serviciilor medicale furnizate în baza unui contract.
(2) Medicul cu practică independentă poate refuza să își ofere serviciile în cazul neachitării
taxelor aferente de către solicitant, cu excepția cazurilor care necesită servicii de urgență sau se
află în pericol iminent.
(3) Este interzisă practicarea concurenței neloiale în exercitarea activității medicale sau în
legătură cu aceasta.

a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

(4) Prin concurență neloială se înțelege orice acțiune, atitudine sau altă formă de manifestare a
medicului, personalului angajat, colaboratorilor ori interpușilor acestora, făcută cu scopul de a
menține sau atrage clientela ori de a crește veniturile obținute din activitatea medicală, în
detrimentul altor concurenți, cum ar fi:
deturnarea sau încercarea de deturnare a clientelei prin discreditarea profesională a unui confrate;
perceperea unor onorarii subevaluate în raport cu prețul pieții sau calitatea prestației, atât din
punctul de vedere al prestigiului profesiei, cât și din punctul de vedere al onestității față de pacient,
cu scopul de a atrage clientelă ori de a crește veniturile obținute din activitatea medicală, în
detrimentul altor concurenți, cu riscul de a oferi servicii la niveluri calitative inferioare, precum și
acordarea unor reduceri/scutiri/eșalonări de onorarii;
atragerea/fidelizarea clientelei cu avantaje materiale, oferite sub orice formă;
racolarea personalului instruit și format la o unitate medicală concurentă;
determinarea reprezentanților oricăror autorități/instituții de a sfătui toți solicitanții să se adreseze
unei anumite unități medicale;
neemiterea sau emiterea neregulată a chitanțelor/bonurilor fiscale/facturilor pentru serviciile
taxate;
participarea sau colaborarea la evenimente (audio, video, pe suport informatic etc.) cu scopul de
a-și face publicitate în vederea atragerii de clientelă, în alte condiții decât cele prevăzute de lege și
de prezentul cod;
însărcinarea unui profesionist, chiar și cu titlu gratuit, de a procura clienți ori a face reclamă;
oferirea de avantaje materiale oricărei persoane pentru atragerea clientelei;
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j. orice alte acte sau fapte în accepțiunea prezentului alineat, care vor fi calificate ca atare de către
comisia de disciplină, din oficiu sau ca răspuns la sesizări.
(5) Este admis serviciul gratuit în scopuri filantropice și nu pentru a menține sau atrage clientelă
ori pentru a crește veniturile obținute din activitatea medicală, în detrimentul altor concurenți, în
cazuri justificate cum ar fi:
a. prestații efectuate rudelor până la gradul al III-lea inclusiv sau unui alt medic;
b. servicii medicale acordate persoanelor paupere, care nu își pot permite costul lor;
c. alte situații cu caracter excepțional reglementate legal.
CAPITOLUL 6. Cercetarea medicală
ART. 42. Principiul legalității și eticii cercetării medicale
Orice activitate de cercetare medicală va fi efectuată cu respectarea strictă a principiilor
fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în respect deplin față de ființa și de specia umană
și cu respectarea strictă a condițiilor prevăzute de lege și normele profesiei.

a.
b.
c.

d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

ART. 43. Cercetarea pe ființa umană
Cercetarea pe ființa umană are caracter de excepție și poate fi făcută numai dacă, în mod
cumulativ, sunt întrunite următoarele condiții:
nu există nicio metodă alternativă la cercetarea pe ființe umane de eficacitate comparabilă;
riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporționate în comparație cu beneficiile
potențiale ale cercetării;
proiectul de cercetare a fost aprobat de instanța sau autoritatea competentă după ce a făcut
obiectul unei examinări independente asupra pertinenței sale științifice, inclusiv al unei evaluări
a importanței obiectivului cercetării, precum și al unei examinări pluridisciplinare a
acceptabilității sale pe plan etic;
persoana asupra căreia se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale și asupra garanțiilor
prevăzute prin lege pentru protecția sa;
consimțământul a fost dat în mod expres, specific și a fost consemnat în scris. Acest
consimțământ poate fi retras expres în orice moment.
ART. 44. Cercetarea pe persoana fără capacitatea de a consimți
Nu poate fi desfășurată activitate de cercetare științifică medicală pe o persoană care nu are
capacitatea de a consimți decât dacă sunt întrunite cumulativ condițiile următoare:
sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 43 lit. a)-d);
rezultatele cercetării au potențialul de a produce beneficii reale și directe pentru sănătatea sa;
cercetarea nu se poate efectua cu o eficacitate comparabilă pe subiecți capabili să își dea
consimțământul;
autorizarea necesară prevăzută la art. 43 lit. c) a fost dată specific și în scris;
persoana în cauză nu are obiecții.
21

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA, BUCURESTI

______________________________________________________________________________
ART. 45. Diligența medicului
Medicul este dator să depună toată diligența și să stăruie pentru lămurirea tuturor împrejurărilor
de fapt și de drept atunci când este implicat într-o activitate de cercetare medicală. În caz de
nevoie, pentru lămurirea deplină, medicul este dator să solicite sprijinul organismelor profesiei
medicale.
ART. 46. Intervenția asupra persoanei
Nicio persoană nu va putea fi supusă experiențelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor
intervenții în scop de cercetare decât în condițiile expres și limitativ prevăzute de lege.
ART. 47. Prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană de la
donatori în viață
(1) Prelevarea și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donatori în viață
se fac exclusiv în cazurile și condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil și
expres al acestora și numai după ce persoana respectivă a fost informată, în prealabil, asupra
riscurilor intervenției. În toate cazurile, până în momentul prelevării, donatorul poate reveni
asupra consimțământului dat.
(2) În afara cazurilor expres prevăzute de lege este interzisă prelevarea de organe, țesuturi și
celule de origine umană de la minori, precum și de la persoane aflate în viață, dar lipsite de
discernământ din cauza unui handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr-un alt motiv
similar.
ART. 48. Prelevarea de organe, țesuturi și celule umane de la persoane decedate
Prelevarea de organe, țesuturi și celule umane, în scop terapeutic sau științific, de la persoane
decedate se efectuează numai în condițiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în timpul
vieții, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil și expres dat,
în ordine, de soțul supraviețuitor, de părinți, de descendenți ori, în sfârșit, de rudele în linie
colaterală până la gradul al patrulea inclusiv.
CAPITOLUL 7. Dispoziții finale
ART.49 Aplicarea codului de deontologie medicală
Prezentul cod de deontologie medicală se aplică tuturor medicilor care exercită profesia pe
teritoriul României, indiferent de forma de organizare, sursa finanțării sau de caracterul
permanent, temporar ori ocazional al activității.
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4. ETICA ȘI DEONTOLOGIA FARMACISTULUI
CAPITOLUL 1. PRINCIPII GENERALE
ART. 1: 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. 2 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. 3 Pentru respectarea principiilor de mai sus farmacistul este obligat sa isi pastreze libertatea
si independenta profesionala conform juramantului profesiei.
ART. 4 Colegiul Farmacistilor din Romania garanteaza mentinerea standardelor profesionale la
cel mai inalt nivel posibil, in scopul ocrotirii sanatatii publice, prin supravegherea respectarii de
catre farmacisti a indatoririlor profesionale si a eticii profesionale, precum si prin apararea
independentei, onoarei si demnitatii profesionale.
CAPITOLUL 2. STANDARDE DEONTOLOGICE
2.1. Responsabilitatea personală și independența farmacistilor
ART. 5 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;
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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. 6 Farmacistul poate refuza acordarea unor servicii catre pacient atunci cand refuzul este
justificat de interesul sanatatii pacientului.
ART. 7 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. 8 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;
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;
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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.
2.2. Competența profesională
ART. 9 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. 10 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.
2.3. Confidențialitatea
Farmacistul are datoria de a respecta si proteja informatia profesionala.
ART. 11 Farmacistul trebuie sa respecte si sa protejeze confidentialitatea informatiilor referitoare
la pacienti, obtinute in cursul activitatilor profesionale.
ART. 12 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. 13 Farmacistul nu trebuie sa dezvaluie, decat cu acordul scris al medicului prescriptor, nicio
informatie referitoare la practica prescrierii acestuia.
ART. 14 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.
2.4. Relatii de colaborare ale farmacistului
ART.15 In exercitarea profesiei, farmacistul are datoria ca in interesul bolnavului si al pacientului
in general sa colaboreze cu toti confratii sai. In acest sens:
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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.16 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
2.5. Concurența neloiala
ART. 17 Farmacistul nu trebuie sa utilizeze mijloacele concurentei neloiale in vederea obtinerii
unor avantaje materiale sau de alta natura.
ART. 18 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. 19 Este sanctionabila denuntarea nejustificata si in scop concurential a colegilor.
2.6. Publicitatea
ART. 20 Orice informatie furnizata publicului de catre farmacist in legatura cu serviciile de
sanatate oferite trebuie sa fie corecta, decenta, legala si onesta.
ART. 21 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.
ART. 22 In scopul promovarii unor servicii proprii, farmacistii trebuie sa se abtina de la a defaima
serviciile profesionale ale altor confrati.
ART. 23 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. 24 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.
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ART. 25 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.
2.7. Servicii farmaceutice de urgența
ART. 26 (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.
ART. 27 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. 28 (1) Farmacistul poate elibera medicamente fără prescripție medicală în următoarele
situații:
a) pacientul este bolnav cronic și este cunoscut de către farmacist sau se află în evidențele
farmaciei ca utilizator al medicamentului solicitat, dar din diverse motive nu a putut ajunge la
medic;
b) pacientul nu posedă o prescripție medicală, dar prezintă un bilet de ieșire din spital, o scrisoare
medicală etc.;
c) pacientul prezintă o prescripție a cărei valabilitate a expirat;
d) pacientul prezintă o schemă de tratament parafată de medicul prescriptor;
e) pacientul este în tranzit și nu își poate continua tratamentul;
f) alte situații de urgență în care farmacistul va decide, după caz, eliberarea unui medicament pe
o durată limitată, până la obținerea unei prescripții, cu îndrumarea pacientului către medicul de
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familie, centrul de sănătate sau permanență, compartimentul ori unitatea de primire a urgențelor
sau apelarea numărului de urgență 112.
(2) Farmaciile din mediul rural pot furniza servicii farmaceutice de urgență și în situația în care în
localitate nu există cabinete medicale sau medicul nu este prezent; în aceste situații, furnizarea
serviciilor farmaceutice se va face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 31.
ART. 29 Când nu poate să acorde pacientului serviciul solicitat, farmacistul trebuie să îndrume
pacientul spre un serviciu specializat de asistență medicală.
ART. 30 În cazuri urgente, farmacistul trebuie să acorde asistență pacienților, dacă este solicitat,
și în afara programului farmaciei.
2. 8. Incompatibilitati
ART. 31 (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. 32 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;
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f) angajat al altor unitati decat cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice,
cercetarea farmaceutica, productia ori distributia de medicamente
ART. 33 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
profesia de farmacist, se suspenda de drept calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din
Romania si dreptul de exercitare a profesiei de farmacist.
ART. 34 (1) 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 3 DISPOZITII FINALE
ART. 35 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. 36 Orice comportament in exercitarea profesiei care incalca principiile prezentului cod poate
face obiectul unei reclamatii privind incalcarea eticii profesionale de catre farmacist

5. ETICA ȘI DEONTOLOGIA BIOCHIMISTULUI, BIOLOGULUI SI
CHIMISTULUI
CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE
Art. 1 Conținutul și caracteristicile activității biochimistului, biologului și chimistului sunt:
a) efectuează investigații de laborator conform pregătirii și specializării;
b) participă la programe de control privind starea de sănătate a populației;
c) participă la formarea teoretică și practică a viitorilor specialiști care au inclusă practica de
laborator în programele de pregătire;
d) participă, împreună cu medicii și alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul medical;
e) participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.
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CAPITOLUL 2. NORME DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA
Art. 2 În exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul și chimistul din sistemul sanitar respectă
demnitatea ființei umane și principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională și
morală, acționând întotdeauna în interesul pacientului, al familiei pacientului și al comunității.
Art. 3 Biochimistul, biologul și chimistul din sistemul sanitar sunt obligați să păstreze secretul
profesional.
Art. 4 Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează și măsurile se iau, după caz, de
către șeful echipei medicale sau de conducerea unității ori de către Colegiul Medicilor din
România, împreună cu Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor, potrivit Codului de etică
și deontologie profesională a biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar.

CAPITOLUL 3. RELATII CARE SE STABILESC ÎN EXERCITAREA PROFESIUNII
DE BIOCHIMIST, BIOLOG SI CHIMIST DIN SISTEMUL SANITAR
Art.5 Activitatea biochimistului, biologului și chimistului din sistemul sanitar se desfășoară
individual sau în cadrul unor colective mixte.
Art. 6 Biochimistul, biologul și chimistul din sistemul sanitar colaborează cu medicul și recunosc
rolul coordonator al acestuia, precum și cu ceilalți membri ai colectivului, participând la
menținerea relațiilor amiabile în cadrul acestuia și contribuind la asigurarea calității actului
medical.
Art. 7 Membrii Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
sunt obligați să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul și specialitatea pe toate
buletinele pentru analizele pe care le efectuează.
Art. 8 Relațiile dintre biochimiști, biologi și chimiști din sistemul sanitar se bazează pe
corectitudine, colaborare, respect reciproc și solidaritate profesională, potrivit Codului de etică și
deontologie profesională a biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar.

CAPITOLUL 4. DISPOZITII FINALE
Art. 9 Biochimiștii, biologii și chimiștii din Spitalul Clinic Filantropia sunt obligați să respecte
prevederile prezentei legi și reglementările specifice sectorului în care își desfășoară activitatea.
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6. ETICA SI DEONTOLOGIA ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST,
A MOASEI SI A ASISTENTULUI MEDICAL DIN SPITAL
CAPITOLUL 1.PRINCIPII GENERALE
Art.1 Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist,
profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt următoarele:
a)exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană;
b) în orice situaţie primează interesul pacientului şi sănătatea publică;
c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a
pacientului;
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui
nivel înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun fel de
discriminare;
f) în exercitarea profesiei asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să
dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial
ajutor şi asistenţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale;
g) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să se comporte cu cinste şi
demnitate profesională şi să nu prejudicieze în niciun fel profesia sau să submineze încrederea
pacientului
CAPITOLUL 2. Responsabilitatea personală, integritatea şi independenţa profesională a
asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali
2.1. Raporturi profesionale cu alţi profesionişti din domeniul medico-sanitar şi instituţii
Art.2 În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi
datorează sprijin reciproc.
Art.3 Constituie încălcări ale regulilor etice:
a) jignirea şi calomnierea profesională;
b) blamarea şi defăimarea profesională;
c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a asistentului medical
generalist, a moaşei şi a asistentului medical.
(1) În cazul unor neînţelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în primă instanţă
trebuie mediat de biroul consiliului judeţean, la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, şi de
Biroul executiv, la nivel naţional.
(2) Dacă acesta persistă, cei implicaţi se pot adresa Comisiei de etică şi deontologie sau justiţiei,
fiind interzisă perturbarea activităţii profesionale din aceste cauze.
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Art. 4 În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se urmează procedura de
sancţionare,conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 5 În cazul colaborării mai multor asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali
pentru examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiaşi pacient, fiecare practician îşi asumă
responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecărei manevre sau
tehnici
Art. 6 În interesul pacienţilor, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor
avea relaţii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnităţii şi
onoarei profesionale.executate personal.
CAPITOLUL 3. Raporturile profesionale cu instituţiile
Art. 7 Angajatorul trebuie să asigure condiţii optime asistentului medical generalist, moaşei şi
asistentului medical în exercitarea profesiei.
Art. 8 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical aduc la cunoştinţa persoanelor
competente şi autorităţilor competente orice circumstanţă care poate prejudicia îngrijirea sau
calitatea tratamentelor, în special în ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau care limitează
exerciţiul profesional.
Art. 9 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în concordanţă cu diferitele
niveluri de responsabilitate pe care le îndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor şi dezvoltarea
sistemului de sănătate.
CAPITOLUL 4. Educaţia medicală continuă
Art. 10 În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti,
moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă
creditate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, denumit în continuare OAMGMAMR, precum şi alte forme de educaţie continuă
prevăzute de lege pentru îndeplinirea numărului minim de credite anual necesar reautorizării
exercitării profesiei.
CAPITOLUL 5.Obligaţii etice şi deontologice
5.1 Obligaţia acordării îngrijirilor medicale
Art.11 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot
face discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale,
religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de pacienţi.
Art. 12 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia de a lua măsuri de
acordare a primului ajutor.
Art. 13 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să acorde asistenţă
medicală şi îngrijirile necesare în limita competenţei lor profesionale.
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Art. 14 În caz de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, incendii) sau accidentări în
masă (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical
generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să răspundă la chemare, să îşi ofere de
bunăvoie serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunoştinţă despre eveniment.
Art. 15 (1) Voinţa pacientului în alegerea asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului
medical trebuie întotdeauna respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia.
(2) Dacă pacientul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a voinţei,
aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind trebuie preveniţi şi informaţi corect, pentru a hotărî în
numele acestuia, cu excepţia imposibilităţii (de identificare, de comunicare, de deplasare etc.) sau
a urgenţelor.
Art.16 Dacă în urma examinării sau în cursul îngrijirilor asistentul medical generalist, moaşa şi
asistentul medical consideră că nu au suficiente cunoştinţe sau experienţă pentru a asigura o
asistenţă corespunzătoare, se vor consulta cu alţi colegi sau vor îndruma bolnavul către alţi
specialişti.
Art. 17 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor păstra o atitudine de strictă
neutralitate şi neamestec în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului,
exprimându-şi părerea numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu
consimţământul prealabil al acestuia.
Art. 18 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical pot refuza acordarea unor
îngrijiri către pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sănătăţii pacientului, cu
excepţia situaţiilor de urgenţă.
CAPITOLUL 6. Respectarea drepturilor pacientului
Art. 19 Pacientul are următoarele drepturi: dreptul la informaţia medicală, dreptul la
consimţământ, dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată, drepturi în domeniul
reproducerii, drepturi la tratament şi îngrijiri medicale.
CAPITOLUL 7. Consimţământul
Art. 20. O intervenţie medicală nu se poate efectua decât după ce pacientul sau reprezentantul
legal al acestuia, în cunoştinţă de cauză, şi-a dat consimţământul. Pacientul are dreptul să refuze
sau să oprească o intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa;
consecinţele refuzului său, al opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Art. 21 Consimţământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia este
obligatoriu:
a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în
vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
b) în cazul supunerii la orice fel de intervenţie medicală;
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c) în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică;
d) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală;
e) în cazul donării de sânge în condiţiile prevăzute de lege.
Art. 22 Consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, după caz, nu este
obligatoriu în următoarele situaţii:
a) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de
urgenţă;
b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, asistentul medical
generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să anunţe medicul curant/de gardă (decizia
fiind declinată unei comisii de arbitraj de specialitate).
CAPITOLUL 8 Secretul professional
Art. 23 (1) Secretul profesional este obligatoriu.
(2) Secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi sau alte persoane din sistemul
sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului şi decesul pacientului.
Art. 24 Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical generalist,
moaşa şi asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură
cu viaţa intimă a pacientului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic,
prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv rezultatul
autopsiei.
Art. 25 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical răspund disciplinar pentru
destăinuirea secretului profesional, excepţie făcând situaţia în care pacientul şi-a dat
consimţământul expres pentru divulgarea acestor informaţii, în tot sau în parte.
Art. 26 Interesul general al societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a
bolilor cu extindere în masă şi altele asemenea prevăzute de lege) primează faţă de interesul
personal al pacientului.
Art. 27 În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea pacientului să
nu poată fi recunoscută.
Art. 28 Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate de către asistentul medical
generalist, moaşa şi asistentul medical numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul
explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
CAPITOLUL 9. Situaţii speciale în practicarea profesiunii în sistem instituţionalizat
9.1 Situaţia bolnavului psihic
Art. 29 Persoanele cu tulburări psihice beneficiază de asistenţă medicală şi de îngrijiri de sănătate
de aceeaşi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi şi adaptate cerinţelor lor de sănătate.
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Art. 30 Orice persoană cu tulburări psihice trebuie apărată de daunele pe care ar putea să i le
producă administrarea nejustificată a unui medicament, tehnică sau manevră de îngrijire şi
tratament, de maltratările din partea altor pacienţi sau persoane ori de alte acte de natură să
antreneze o suferinţă fizică sau psihică.
Art. 31 (1) Pacientul cu tulburări psihice trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei
atât cât permite capacitatea lui de înţelegere. În cazul în care pacientul cu tulburări psihice nu îşi
poate exprima liber voinţa, consimţământul în scris trebuie luat de la reprezentantul legal al
acestuia.
(2) Nu este necesară obţinerea consimţământului în condiţiile prevăzute la alin. (1) atunci când
este necesară intervenţia de urgenţă.
(3) Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, după caz, asumându-şi
în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale
trebuie explicate pacientului, cu informarea medicului, dacă întreruperea tratamentului sau a
îngrijirilor are drept consecinţă punerea în pericol a vieţii pacientului.
Art. 32 Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu omenie şi respectul
demnităţii umane şi trebuie să fie apărată împotriva oricăror forme de exploatare economică,
sexuală sau de altă natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante. Nu este admisă
nicio discriminare bazată pe o tulburare psihică.
9.2 Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor
Art. 33 Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor, în alte
condiţii decât cele prevăzute de lege, constituie infracţiune.
9.3. Pacientul privat de libertate
Art. 34 Asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical care îngrijesc un pacient
privat de libertate le este interzis să aducă atingere integrităţii fizice, psihice sau demnităţii
acestuia.
Art. 35 Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical constată că pacientul privat
de libertate a suportat maltratări, aceştia au obligaţia să informeze organele competente.
9.4 Situaţia pacienţilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA
Art. 36 (1) Pacienţii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la îngrijire şi tratament
medical în mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical fiind
obligaţi să asigure îngrijirile de sănătate şi tratamentele prescrise acestor pacienţi.
(2) Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de
SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care au în
îngrijire, supraveghere şi/sau tratament astfel de persoane.
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(3) Între specialiştii medico-sanitari, informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient
trebuie să fie comunicate.
9.5 Practicarea profesiunii în sistem privat. Îngrijirile la domiciliu
Art. 37 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia în regim
salarial şi/sau independent.
Art. 38 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care îşi desfăşoară activitatea în
calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practică medicală pot furniza îngrijiri medicale la
domiciliu, dacă sunt autorizaţi în acest sens, în conformitate cu prevederile legale privind
organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu.
Art. 39 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să comunice
medicului care a recomandat aceste servicii situaţia evoluţiei stării de sănătate a pacientului
îngrijit.
Art. 40 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical chemaţi într-o familie ori
colectivitate trebuie să respecte regulile de igienă şi de profilaxie, în exercitarea profesiei.
9.6 Probleme ale îngrijirii minorilor
Art. 41 Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical apreciază că minorul este
victima unei agresiuni sau privaţiuni, trebuie să încerce să îl protejeze, uzând de prudenţe, şi să
alerteze autoritatea competentă.
Art. 42 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să fie apărătorul
copilului bolnav, dacă apreciază că starea de sănătate nu este bine înţeleasă sau nu este suficient
de bine protejată.
Art. 43 În vederea efectuării tehnicilor şi/sau a manevrelor de îngrijire şi/sau de tratament asupra
unui minor, consimţământul trebuie obţinut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepţia
situaţiilor de urgenţă.

CAPITOLUL 10. Probleme ale experimentării pe om
Art. 44 (1).Se interzice provocarea de îmbolnăviri artificiale unor oameni sănătoşi, din raţiuni
experimentale.
(2) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu celelalte prevederi legale incidente în
materie.
Art. 45 Impunerea, cu forţa sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om reprezintă o
abatere gravă pentru orice asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical care participă în
mod voluntar şi conştient la asemenea fapte
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CAPITOLUL 11. Dispozitii Finale
Art. 46 Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etica si deontologie constituie abatere si
atrage raspunderea disciplinara, care nu exclude raspunderea civila, penala, administrative sau
materiala.

7. ETICA SI DEONTOLOGIA PSHIOLOGULUI
CAPITOLUL 1. Principiile fundamentale
Art.1 Principiul competenţei, specializării şi integrităţii profesionale
(1) Profesia de psiholog se exercită în baza atestatului de liberă practică, potrivit treptelor de
specializare şi specialităţilor profesionale, atestate de către Colegiu, raportate la competenţele
profesionale reglementate.
(2) Profesia de psiholog se exercită prin una dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog,
înregistrate în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a,
în România neputând exista mai multe standarde de calitate în serviciile psihologice. Standardele
de calitate în serviciile psihologice se stabilesc de către Colegiu, în condiţiile legii.
(3) Psihologii acţionează profesional şi reprezintă corpul profesional al psihologilor cu respect,
demnitate şi onestitate.
(4) Între psihologi şi beneficiarii serviciilor psihologice relaţiile sunt bazate pe onestitate, probitate
şi spirit de dreptate, astfel încrederea nu este pusă sub semnul îndoielii.
(5) Psihologii nu pot utiliza metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică ca instrument
de represiune politică şi socială. De asemenea este interzisă utilizarea oamenilor în calitate de
subiecţi de experimentare, fără acordul prealabil scris al acestora.
Art.2. Principiul responsabilităţii ştiinţifice şi profesionale
(1) Psihologii au obligaţia să se asigure

că metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică
pe care le utilizează sunt adecvate obiectivelor serviciilor psihologice ce urmează să le presteze
către beneficiari.
(2) Psihologii au obligaţia să utilizeze metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică
potrivit instrucţiunilor de utilizate puse la dispoziţie de către producător sau distribuitor, cu avizul
Colegiului, astfel încât să nu pună în pericol viaţa, precum şi integritatea fizică şi psihică a
beneficiarilor.
(3) Psihologii au obligaţia să se asigure ca metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică
standardizate care urmează să fie utilizate în activitatea profesională sunt avizate de către
Comitetul director al Colegiului.
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(4) Psihologii care utilizează în activitatea profesională metode şi tehnici de evaluare şi asistenţă
psihologică nestandardizate sunt obligaţi să informeze şi să obţină consimţământul prealabil al
beneficiarului direct.
(5) Metodele şi tehnicile de evaluare psihologică nestandardizate şi nevalidate nu pot fi utilizate
pentru psihodiagnoza care conţine clasificări şi ierarhizări de orice formă sau care pot aduce
atingere imaginii persoanei.
(6) Pentru specialităţile în care standardul de calitate prevede obligaţia utilizării metodelor şi
tehnicilor standardizate, psihologii pot utiliza în activitatea profesională o probă nestandardizată,
în scopul validării acesteia.
Art.3. Principiul independenţei, nediscriminării şi imparţialităţii profesionale
(1) Complexitatea îndatoririlor care îi revin psihologului impune din partea acestuia o
independenţă deplină, liberă de orice presiune, îndeosebi de cea derivată din propriile sale interese
sau datorată influenţelor externe. Această independenţă este, de asemenea, necesară atât pentru
încrederea în actul psihologic, cât şi pentru încrederea în oportunitatea şi necesitatea serviciilor
psihologice în genere. Prin urmare, psihologul trebuie să evite orice prejudiciere a independenţei
sale şi să vegheze pentru a nu neglija etica/deontologia sa profesională din dorinţa de a crea o
situaţie comodă unor beneficiari ai serviciilor sale sau chiar terţilor.
(2) Independenţa profesională este necesară atât în activitatea psihologilor, cât şi a beneficiarului
serviciilor sale, iar evaluarea sau intervenţia psihologică efectuată de către psiholog beneficiarului
serviciilor sale nu este valabilă atunci când ea este realizată din interes personal ori sub efectul
unei presiuni externe.
(3) Activităţile psihologice pot fi realizate şi în echipe profesionale, în care activitatea şi decizia
profesională sunt unice şi colective. În această situaţie, psihologii vor formula un psihodiagnostic
general comun. În cazul în care nu se poate formula o concluzie unitară se va solicita o altă opinie
de specialitate.
Art.4. Principiul asigurării demnităţii şi respectului pentru fiinţe
(1) Psihologul acţionează întotdeauna pentru oameni şi în interesul acestora, valoarea
socioeconomică a activităţii de psiholog fiind recunoscută prin lege. Psihologul este obligat să
manifeste preocupare, empatie, respect şi înţelegere faţă de beneficiari şi faţă de problemele
acestora, acţionând întotdeauna fără manifestări de autoritate şi fără să exploateze situaţia
beneficiarului serviciilor psihologice.
(2) Psihologul prestează serviciile psihologice nediscriminatoriu, indiferent de situaţia
socioeconomică, politică, religioasă, rasială, etnică, sexuală, culturală, de vârstă sau de altă natură
a beneficiarului/persoanei care solicită prestarea serviciilor psihologice.
(3) Psihologul respectă în acelaşi timp valori umanitare, determinate însă şi de natura profesiei
sale, astfel încât acesta trebuie să aibă în vedere, întotdeauna, asigurarea respectului şi demnităţii
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umane, acţionând pentru ameliorarea afecţiunilor de ordin psihologic, precum şi pentru evitarea
sau eliminarea efectelor unor evenimente tragice din viaţa oamenilor.
(4) Psihologul are în vedere întotdeauna interesul superior al copilului minor, serviciile psihologice
sunt parte componentă a serviciilor de sănătate, acestea fiind benefice copilului minor în procesul
său de dezvoltare psihică.
(5) Ca membru al societăţii, psihologul acţionează întotdeauna pentru soluţionarea problemelor
sociale, intervenind în limita posibilităţilor şi competenţelor sale, precum şi a condiţiilor în care
acestea se manifestă, în vederea soluţionării sau ameliorării lor.
Art.5 Principiul primordialităţii interesului fiinţei umane
(1) În toate deciziile profesionale cu caracter psihologic, psihologul trebuie să se asigure că
interesul şi binele fiinţei umane prevalează interesului societăţii ori al ştiinţei.
Art.6. Principiul liberei concurenţe profesionale
(1) Psihologul este un profesionist persoană fizică şi nu un comerciant, acesta nu realizează acte
de comerţ, ci acte profesionale, specifice profesioniştilor liberali, astfel încât psihologul trebuie să
acţioneze liber într-o piaţă concurenţială bazată numai pe competenţa profesională şi nu în funcţie
de situaţia economică.
(2) Psihologul este autorizat să informeze beneficiarii despre serviciile psihologice pe care le oferă,
cu condiţia ca informaţia să fie fidelă, veridică şi cu respectarea secretului profesional.
(3) Publicitatea personală efectuată de către un psiholog, indiferent de mijlocul media utilizat:
presa, radioul, televiziunea, comunicarea comercială electronică sau altele, este autorizată în
măsura în care ea prezintă titlul profesional al psihologului, treapta sa de specializare, specialităţile
profesionale în care este atestat, forma de exercitare a profesiei, precum şi portofoliul de clientelă,
fără a da relaţii despre cazurile soluţionate, opiniile beneficiarilor, rezultatele înregistrate,
preţuri/onorarii sau calitatea serviciilor prestate. Oferta individuală de servicii psihologice către
beneficiar poate cuprinde descrierea serviciilor, preţul şi portofoliul de clientelă.
(4) Psihologul realizează intervenţii psihologice unice, astfel încât acesta nu poate aprecia valoarea
sau oportunitatea intervenţiilor psihologice ale altor psihologi ori comparativ cu alţi psihologi, nu
poate formula puncte de vedere cu privire la actele profesionale ale altui psiholog, realizată sub
titlul profesional de psiholog, şi nu poate interveni în niciun fel în relaţia stabilită de către un alt
psiholog cu clientul acestuia, cu excepţia activităţii de supervizare profesională.
(5) În cazul în care opinia psihologului priveşte un act de autoritate sau un act eliberat de către o
instituţie/persoană juridică, aceasta este admisă.
(6) Activitatea psihologului are în vedere valoarea socială a acestei profesii pentru societate, acesta
neputând urmări ca scop al activităţii sale profesionale numai obţinerea de foloase materiale.
Art.7. Principiul evitării conflictului de interese
(1) Psihologul trebuie să evite situaţia în care ar putea să planeze suspiciuni în legătură cu interesul
său faţă de un beneficiar. Psihologul trebuie să acţioneze întotdeauna dintr-o singură poziţie
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profesională, acesta nu trebuie să se prezinte ca apropiat, rudă, sfătuitor şi nici ca reprezentantul
sau apărătorul unuia dintre beneficiarii serviciilor psihologice.
(2) Psihologul trebuie să se abţină să colaboreze cu un beneficiar atunci când se iveşte un conflict
de interese, când secretul profesional riscă să fie violat sau când independenţa sa riscă să fie
ştirbită.
Art.8 Principiul confidenţialităţii şi păstrării secretului profesional
(1) Prin însăşi natura misiunii sale, psihologul este depozitarul secretelor beneficiarului serviciilor
psihologice şi destinatarul informaţiilor sale de natură confidenţială. Fără o garanţie a
confidenţialităţii, încrederea în profesia de psiholog şi în activitatea psihologului nu poate exista.
(2) Obligaţia psihologului cu privire la secretul profesional serveşte atât beneficiarului serviciilor
psihologice, cât şi psihologului, fiind în acord cu Constituţia României.
(3) Obligaţia psihologului cu privire la confidenţialitatea şi secretul profesional nu este limitată în
timp. Confidenţialitatea şi secretul profesional sunt recunoscute ca fiind, deopotrivă, drepturi şi
îndatoriri fundamentale ale psihologului.
(4) Psihologul stabileşte prin contractele încheiate şi prin regulamentele interne ale formei de
exercitare ale profesiei obligaţia angajaţilor săi şi a oricărei persoane care colaborează cu acesta în
activitatea sa profesională să respecte confidenţialitatea şi secretul profesional.
(5) Psihologul nu poate fi obligat de către angajator sau de către o altă persoană neautorizată să
comunice datele confidenţiale sau secretul profesional, cu excepţia prevederilor exprese ale legii,
la solicitarea instanţei de judecată.
Art.9 Principiul informării şi obţinerii consimţământului prealabil
(1) Serviciile psihologice furnizate de către psihologi sunt necesare şi utile oricărei persoane, în
funcţie de nevoile fiecăreia, acestea însă se realizează în anumite condiţii, cu o anumită
metodologie specifică, prezentând uneori în funcţie de beneficiar anumite particularităţi şi riscuri,
despre care psihologul are obligaţia de a informa beneficiarul.
(2) Accesul la serviciile psihologice este liber, însă condiţiile, scopul, durata, procedurile şi
metodele utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidenţialităţii actului psihologic, precum şi
dreptul beneficiarului de a întrerupe sau de a se retrage oricând din şedinţa psihologică trebuie să
fie cunoscute de către acesta înainte de prestarea serviciilor.
(3) Nicio evaluare/intervenţie psihologică nu se poate efectua decât după ce beneficiarul direct şia dat în scris consimţământul prealabil, liber şi în cunoştinţă de cauză. În aceleaşi condiţii,
consimţământul se poate retrage în orice moment al evaluării/intervenţiei psihologice de către
beneficiar.
(4) Dispoziţiile privind retragerea consimţământului sunt valabile şi în ceea ce priveşte
consimţământul exprimat, în condiţiile legii, de către altă persoană sau instituţie decât beneficiarul
direct al evaluării/intervenţiei psihologice.
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(5) Atunci când, din cauza unei situaţii de urgenţă, nu se poate obţine consimţământul prealabil
scris al beneficiarului, se va putea proceda imediat la orice evaluare/intervenţie psihologică
indispensabilă din punct de vedere psihologic şi al stării de sănătate, în interesul beneficiarului. În
situaţii de urgenţă nu mai este necesar consimţământul prealabil al reprezentanţilor legali pentru
beneficiarul incapabil.
(6) Atunci când, potrivit legii, din cauza unei boli psihice sau unei alte cauze, beneficiarul direct
nu are capacitatea de a consimţi la o evaluare/intervenţie psihologică, aceasta nu se poate efectua
fără acordul reprezentantului său legal ori fără autorizarea unei autorităţi sau a unei persoane
desemnate prin lege ori a unei instanţe de judecată.
(7) În cazul în care beneficiarul direct al serviciilor psihologice este un copil minor sau o altă
persoană aflată sub tutelă, psihologul este obligat să obţină acordul şi consimţământul pentru
evaluarea sau asistenţa psihologică de la cel puţin unul dintre reprezentanţii legali ai acestora.
(8) Evaluarea psihologică a copilului minor nu poate fi împiedicată în niciun fel de către
reprezentanţii legali ai acestuia, dacă aceasta este necesară pentru evaluarea stării de sănătate a
copilului, în interesul superior al acestuia. Intervenţia psihologică ce are efect asupra psihicului
minorului (psihoterapie, consiliere psihologică, intervenţie logopedică etc.) poate fi realizată în
cazul în care copilul minor sau reprezentanţii legali ai acestuia sunt de acord.
(9)În cazul situaţiilor de urgenţă, pentru a realiza o evaluare sau o intervenţie psihologică,
reclamată de starea psihică a beneficiarului direct, precum şi de alte condiţii critice de mediu,
psihologul poate aprecia oportunitatea obţinerii acordului, precum şi a consimţământului prealabil
al reprezentanţilor legali, în acest caz operând forţa majoră.
(10) Rezultatele evaluării sau intervenţiei psihologice realizate de către psiholog în condiţiile alin.
(3) nu pot fi emise sub forma unor rapoarte de evaluare/expertiză psihologică în cauze civile sau
de familie, pentru a fi utilizate de către reprezentanţii legali în vederea obţinerii unor drepturi
personale, evaluările/intervenţiile psihologice fiind realizate numai în vederea
evaluării/ameliorării stării psihice a beneficiarului direct şi înaintării unor recomandări de
specialitate.
(11) În avizele sau rapoartele elaborate pe baza evaluărilor psihologice ale copilului minor sau ale
persoanelor aflate sub tutelă, realizate în condiţiile alin. (2) şi (3), psihologii sunt obligaţi să
precizeze dacă acestea pot/nu pot fi utilizate de către reprezentanţii legali în vederea obţinerii unor
drepturi personale, inclusiv pentru încredinţarea minorului, rezultatele/recomandările elaborate de
către psiholog neavând valoare de expertiză, fiind realizate în condiţii care reclamau urgenta
evaluare sau intervenţie psihologică.
(12) Evaluările/Intervenţiile psihologice realizate la cererea/cu aprobarea expresă a instanţelor de
judecată au caracter obligatoriu, psihologul fiind absolvit de orice responsabilitate cu privire la
nerespectarea condiţiilor de obţinere a acordului din partea beneficiarului direct sau a
reprezentanţilor legali ai copilului minor. Evaluările psihologice realizate în aceste condiţii au
caracterul unor expertize psihologice judiciare.
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(13) Psihologul, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate ale beneficiarului minor, în situaţii de
urgenţă şi numai strict în interesul superior al copilului minor, luând în considerare solicitarea
acestuia, poate realiza evaluarea psihologică fără acordul reprezentanţilor săi legali, cu condiţia
anunţării de îndată a acestora sau a autorităţii tutelare.
(14) În cazul în care evaluarea psihologică a copilului minor a fost realizată numai în prezenţa
unui singur părinte, psihologul este obligat să menţioneze în raportul eliberat imposibilitatea
evaluării psihologice a relaţiei acestuia cu celălalt părinte.
Art.10 Principiul formării profesionale continue
(1) Psihologii, ca şi profesionişti liberali, au o responsabilitate univocă de a-şi menţine nivelul de
competenţă în domeniul lor de activitate şi de a participa la formarea şi dezvoltarea profesională
continuă pe parcursul întregii lor activităţi profesionale.
(2) Beneficiarii, care solicită serviciile profesionale, sunt îndreptăţiţi să beneficieze de servicii
profesionale realizate de către psihologi care să deţină în mod actualizat cunoştinţele şi informaţiile
din domeniul lor de activitate. Actualizarea cunoştinţelor profesionale se poate realiza potrivit
modalităţilor de formare profesională continuă reglementate.
(3) Psihologul se informează cu privire la noile descoperiri ştiinţifice în domeniul psihologiei şi
transmite, în grupurile profesionale, informaţiile dobândite în activitatea sa.
Art.11 Principiul confraternităţii şi colegialităţii
(1) Confraternitatea impune ca relaţiile dintre psihologi să fie bazate atât pe încredere, spre
interesul beneficiarului serviciilor psihologice, cât şi pe baza criteriului evitării oricărui
comportament susceptibil să impieteze bunei reputaţii a profesiei de psiholog.
(2) Confraternitatea nu trebuie să pună niciodată în opoziţie interesele psihologilor cu interesele
beneficiarului serviciilor psihologice.
(3) Psihologul recunoaşte drept confrate pe orice psiholog dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene şi manifestă faţă de acesta un comportament colegial şi loial, în condiţii de reciprocitate.
Art.12 Principiul nemedierii relaţiei psiholog-beneficiar/pacient
(1) Orice decizie profesională a psihologului se bazează pe examinarea personală şi nemediată a
beneficiarului direct, de către psihologul examinator.
(2) Raportul contractual dintre psiholog şi beneficiarul serviciilor psihologice se încheie în mod
direct, fără intermediari.
(3) Onorariul aferent desfăşurării activităţii psihologice este negociat, în mod direct, de către
psiholog, ca titular al formei de exercitare a profesiei, cu beneficiarul serviciilor psihologice.
(4) Salariul aferent desfăşurării activităţii psihologice este negociat, de către psiholog, în mod
direct cu angajatorul/beneficiarul contractual.
Art.13. Principiul obligaţiei de mijloace în activitatea psihologică
1)Psihologul îşi dedică întreaga competenţă, ştiinţă şi pricepere pentru interesul
beneficiarului/pacientului său şi va depune toată diligenţa de care este capabil pentru a se asigura
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că decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază de maximum de garanţii în raport cu
condiţiile concrete, astfel încât starea sa de sănătate să nu aibă de suferit.
Art.14. Principiul dreptului beneficiarului la o a doua opinie în specialitate
(1) În toate situaţiile, psihologul va respecta dreptul beneficiarului direct de a obţine o a doua
opinie de specialitate.
(2) În cazul în care beneficiarul doreşte să efectueze o altă examinare psihologică, psihologul
examinator iniţial poate să efectueze reexaminarea după cel puţin 72 de ore de la efectuarea
examinării psihologice iniţiale.
(3) În cazul în care beneficiarul este nemulţumit de concluziile examinării psihologice iniţiale şi
doreşte o a doua opinie de specialitate, aceasta va putea fi realizată de către un alt psiholog după
cel puţin 72 de ore de la examinarea psihologică iniţială.
(4) În cazul constatării riscului de adicţie, prezent în cazul beneficiarului, psihologul care
efectuează reexaminarea sau psihologul căruia i s-a solicitat cea de-a doua opinie de specialitate
solicită beneficiarului direct să prezinte dovada realizării unui consult medical de specialitate, iar
în cazul în care se confirmă adicţia, să prezinte dovada că se află în îngrijire de specialitate.
Art.15. Principiul obligaţiei de finalizare a activităţii psihologice
(1) Psihologul se va asigura că beneficiarul direct a fost informat cu privire la natura şi limitele
relaţiei psiholog-beneficiar/pacient şi că are o aşteptare corectă cu privire la rezultatele actului
psihologic şi la serviciile psihologice pe care acesta urmează să le primească.
(2) Odată încheiat contractul de prestări de servicii psihologice, psihologul este obligat să ducă la
îndeplinire toate sarcinile asumate, aşa cum rezultă din conţinutul contractului încheiat.
(3) Refuzul evaluării/intervenţiei psihologice poate avea loc strict în condiţiile legii sau dacă, prin
solicitarea formulată, persoana în cauză îi cere psihologului acte de natură a-i ştirbi independenţa
profesională, a-i afecta imaginea sau valorile morale sau dacă apreciază că solicitarea nu este
conformă cu principiile fundamentale ale exercitării profesiei de psiholog.
(4) În toate cazurile, psihologul îi va explica beneficiarului motivele care au stat la baza refuzului
său, se va asigura că prin refuzul furnizării serviciilor psihologice viaţa sau sănătatea persoanei în
cauză nu sunt puse în pericol şi, în măsura în care refuzul este bazat pe încălcarea convingerilor
sale morale, va îndruma persoana în cauză spre un alt psiholog sau o altă formă de exercitare a
profesiei.

8. ETICA SI DEONTOLOGIA CONSILIERULUI JURIDIC
CAPITOLUL 1. PRINCIPII DEONTOLOGICE
Art. 1. Integritatea şi autonomia profesională, respectarea legilor, probitatea, onoarea, vigilenţa,
confidenţialitatea, organizarea, eficacitatea şi perseverenţa sunt ideile diriguitoare care guvernează
activitatea consilierului juridic.
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Art. 2 Îndeplinirea corectă şi în timp util a atribuţiilor profesionale conferă substanţă principiului
integrităţii profesionale.
Art. 3 Autonomia şi independenţa profesională a consilierului juridic se manifestă prin asumarea
unor responsabilităţi şi acţionarea la moment oportun într-un context determinat.
Art. 4 Consilierii juridici sunt independenţi din punct de vedere profesional şi se supun numai
Constituţiei României, legii, statutului profesiei şi prezentului cod de deontologie profesională.
Prin independenţă profesională în sensul prezentului cod se înţelege libertatea de actiune şi de
opinie care este limitată doar prin dispoziţii legale sau regulamentare aplicabile profesiei de
consilier juridic.
Art. 5 Corectitudinea şi integritatea morală sunt valori fundamentale pe care consilierul juridic
este obligat să le respecte atât în timpul serviciului cât şi în afara acestuia.
Art. 6 Rezultatul activităţii consilierului juridic este o consecinţă a urmăririi atente şi continue a
derulării sarcinilor încredinţate.
Art. 7 Datoria fiecărui consilier juridic este să păstreze secretul datelor şi informaţiilor de care a
luat la cunoştinţă în virtutea exercitării profesiei cu excepţia unor dispoziţii legale sau statutare
contrare. Confidenţialitatea datelor şi informaţiilor deţinute contribuie la crearea unui climat de
siguranţă pentru entitatea beneficiară a serviciilor oferite.
Art. 8 Organizarea riguroasă a activitţii consilierului juridic se face în scopul satisfacerii celor
mai exigente standarde de calitate şi eficacitate a muncii.
Art. 9 Prin discernerea între serviciul oferit şi aşteptările beneficiarului, între aşteptările personale,
profesionale şi consecinţele economice, în activitatea consilierului juridic primează respectarea
legii.
Art. 10 Consilierul juridic este obligat să depună efortul necesar pentru realizarea şi reuşita
sarcinilor ce îi revin în exercitarea profesiei.
Art. 11. Respectarea şi aplicarea principiilor enunţate constitute un deziderat şi un scop al
exercitării profesiei de consilier juridic. Respectarea lor se impune chiar şi în afara exercitării
activităţii profesionale, consilierul juridic fiind obligat să se abţină de la săvârşirea de fapte
ilegale sau contrarii dispoziţiilor statutare ale asociaţiei profesionale din care face parte, de
natură a aduce atingere principiilor fundamentale, ordinii publice şi bunelor moravuri sau
demnităţii profesiei de consilier juridic.
CAPITOLUL 2. CONDIŢII DE EXERCITARE A PROFESIE
Art. 12 Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale
autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte
persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat şi ale celorlalte
entităţi interesate în conformitate cu Constituţia şi cu legile ţării.
Art. 13 În virtutea unei pregătiri profesionale deosebite şi a stăpânirii perfecte a tehnicilor de
asistenţă, consiliere şi reprezentare consilierul juridic trebuie să dovedească o amănunţită
cunoaştere a problematicii cauzelor supuse spre rezolvare.
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Art. 14 Apartenenţa consilierului juridic pe baza unui contract sau a unui act de numire în funcţie
la o entitate privată sau publică, nu aduce atingere îndatoririlor sale profesionale, oportunitîţii de
a alege metodele de lucru sau posibilităţii de luare a unor decizii în plan profesional.
Art. 15 Consilierului juridic îi este interzis în exercitarea profesiei să tolereze acte ilegale.
Consilierul juridic nu se poate prevala de poziţia sa pentru a satisface anumite interese personale.
El va refuza orice oferte sau promisiune de avantaje ilicite şi se va abţine de la acte care contravin
principiilor moralei şi celor de ordine publică.
Art. 16 Consilierul juridic este responsabil de concluziile şi acţiunile sale în exercitarea profesiei.
Art. 17 Profesia de consilier juridic se exercită personal de către consilierul juridic înscris pe
Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, ţinut de către Colegiile
Consilierilor Juridici din România.
Art. 18 Consilierul juridic va utiliza cu bună credinţă mijloacele tehnice şi baza materială puse la
dispoziţie de către beneficiarul serviciilor sale.
CAPITOLUL 3. ÎNDATORIRI PROFESIONALE ŞI RAPORTURILE DINTRE
CONSILIERII JURIDICI
Art. 19 Consilierul juridic trebuie să asigure transparenţa activităţii sale în relaţiile cu entitatea la
care este angajat sau numit precum şi cu terţele persoane sub rezerva respectării obligaţiei de
confidenţialitate. Lipsa de transparenţă poate aduce prejudicii grave imaginii profesiei de consilier
juridic şi este interzse cu desăvârşire.
Art. 20 Consilierul juridic va evita desfăşurarea unor activităţi susceptibile de a leza libertatea sa
de apreciere a cauzelor incredinţate spre rezolvare sau să fie pus într-o situaţie care poate fi
percepută ca fiind de natură să lezeze demnitatea profesiei. Consilierul juridic va accepta sarcinile
pe care le consideră compatibile cu competenţa şi funcţia sa. Consilierul juridic va refuza sarcinile
care contravin dipoziţiilor legale sau prezentului cod şi va lua măsurile de precauţie necesare
pentru a evita situaţiile similare.
Art. 21 Consilierul juridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii
profesiei de consilier sau a entităţii beneficiare a serviciilor juridice. Nu poate fi considerată
evitare de conflict situaţia în care consilierul era obligat să intervină pentru restabilirea legalităţii
şi nu a intervenit.
Art. 22 Consilierul juridic va respecta specificitatea exercitării profesiei sale şi va susţine
independenţa acesteia.
Art. 23 Consilierul juridic va sprijini colegii în exercitarea profesiei, în aplicarea şi apărarea
prezentului cod. El va răspunde favorabil la cererea de consultanţă a acestora şi îi va ajuta în situaţii
dificile, în limita posibilităţilor sale, în special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic.
Art. 24 Consilierul juridic va ţine cont de opiniile şi practicile colegilor în măsura în care acestea
nu contravin principiilor generate cuprinse în prezentul cod.
Art. 25 Se interzice consilierului juridic orice manifestare de concurenţă neloială iar exercitarea
profesiei se face exclusiv pe criterii de competenţă profesională.
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CAPITOLUL 4. IMAGINEA PROFESIEI
Art. 26 Relaţiile între consilierii juridici se bazează pe respect reciproc şi bunacredinţă pentru a
constitui un exemplu de integritate a unui corp profesional bine definit.
Art. 27 Consilierul juridic trebuie să promoveze prin comportamentul său în orice circumstanţe o
imagine favorabilă profesiei sale. În acest sens consilieriul juridic va conştientiza consecinţele
posibile ale comportamentului său profesional şi ale actelor îndeplinite în exercitarea profesiei.
Art. 28 Promovarea unei imagini favorabile profesiei se realizează prin asigurarea unei prestaţii
de calitate.
Art. 29 Exercitarea profesiei de consilier impune obligaţia de lărgire a orizonturilor cunoaşterii
profesionale.
Art. 30 Consilierul juridic este obligat să-şi desfăşoare cu maximă atenţie activitatea profesională
şi să dea dovadă de cinste şi corectitudine în orice circumstanţe.
Art. 31 Formarea imaginii profesiei de consilier este rezultatul efortului comun al tuturor
reprezentanţilor profesiei de consilier juridic.
Art. 32 Perfecţionarea continuă a profesiei de consilier juridic va fi asigurată prin fixarea şi
respectarea unor obiective dare, în concordanţă cu tendinţele generale de dezvoltare ale societăţii.
Obiectivele generale ale profesiei sunt comune tuturor consilierilor juridici şi se respectă ca atare.
Art. 33 Celeritatea acţiunilor consilierului juridic este esenţială pentru activitatea acestuia,
asigurând îndeplinirea în condţtii optime a sarcinilor încredinţate.
Art. 34 Consilierii juridici vor sprijini eforturile colegiilor pentru menţinerea unui climat de
legalitate şi profesionalism în domeniu.
CAPITOLUL 5. DISPOZITII FINALE
Art. 35 Responsabilitatea profesională a consilierilor juridici este angajată pentru nerespectarea
normelor de exercitarea a profesiei stabilite prin lege, statutul profesiei şi actele normative în
vigoare.
Art. 36 Nerespectarea normelor deontologice atrage răspunderea consilierului juridic.

9. ETICA ȘI CONDUITA PERSONALULUI TESA
CAPITOLUL 1. OBIECTIVE
Art. 1 Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului
public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi să contribuie la eliminarea
birocraţiei, prin:
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a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi
profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei
publice şi al personalului TESA
b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să se aştepte din
partea personalului TESA.
c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între pacienţi, celelalte categorii de personal
angajat al Spitalului şi personalul TESA.
CAPITOLUL 2. PRINCIPII GENERALE
Art. 2 Principiile care guvernează conduita profesională a personalului TESA sunt următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia au îndatorirea de a respecta
Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul TESA are îndatorirea de a
considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice,
principiu conform căruia personalul TESA are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în
situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia personalul TESA are obligaţia de a îndeplini
atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia personalul TESA are obligaţia să aibă
o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în
exercitarea funcţiei;
f) integritatea morală, principiu conform căruia personalului TESA îi este interzis să solicite sau
să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea
funcţiei pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul TESA poate să-şi
exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu personalul TESA trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personalul
TESA în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.
CAPITOLUL 3. NORME
PERSONALULUI TESA

GENERALE

DE

CONDUITĂ

PROFESIONALĂ

A

3.1 Asigurarea unui serviciu public de calitate
Art. 3 Personalul TESA are obligaţia de a asigura un serviciu de calitate în beneficiul cetăţenilor,
prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării
competenţelor Spitalului.
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Art. 4 În exercitarea funcţiei, personalul TESA are obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga
şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea Spitalului.
Loialitatea faţă de Constituţie şi lege
Art. 5 Personalul TESA are obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile
ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, regulamentele, procedurile si
protocoalele, bunele practici in domeniu si fisa postului în conformitate cu atribuţiile care le revin,
cu respectarea eticii profesionale.
Art. 6 Personalul TESA trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute. Loialitatea faţă de autorităţile şi
instituţiile publice
Art. 7 Personalul TESA are obligaţia de a apăra în mod loial Spitalul Clinic Filantropia precum şi
de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale
ale acestuia.
Art. 8 Personalului TESA îi este interzis:
a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Spitalului
Clinic Filantropia, cu politicile şi strategiile acestuia;
b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care
Spitalul Clinic Filantropia are calitatea de parte;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de
natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale
unor funcţionari, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice; e) să acorde asistenţă şi consultanţă
persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva
statului sau Spitalului.
Art. 9 Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia
legală a personalului TESA de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile
legii, sau ca o derogare de la dreptul personalului TESA de a face sesizări în baza Legii nr.
571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte
unităţi care semnalează încălcări ale legii.
3.2 Libertatea opiniilor
Art. 10. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul TESA are obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor Spitalului.
Art. 11. În activitatea lor, personalul TESA are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a
nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor,
angajaţii TESA trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate
schimbului de păreri. Activitatea publică
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Art. 12. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către personalul TESA
desemnat în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
Art. 13. Personalul TESA desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate
oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul
autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
Art. 14. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, personalul TESA poate participa la
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu
reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi
desfăşoară activitatea.
3.3 Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei
Art. 15 În relaţiile cu personalul din cadrul Spitalului Clinic Filantropia precum şi cu persoanele
fizice sau juridice, personalul TESA este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bunăcredinţă, corectitudine şi amabilitate.
Art. 16 Personalul TESA are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii
persoanelor din cadrul Spitalului Filantropia, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în
exercitarea funcţiei publice, prin:
a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
Art. 17 Personalul TESA trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea
clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Angajaţii TESA au obligaţia să respecte principiul
egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:
a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile
religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
Art. 18 Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea
persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii activităţii, se recomandă respectarea
normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.
3.4 Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
Art. 19. Personalul TESA care reprezintă autoritatea sau instituţia publică în cadrul unor
organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter
internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi autorităţii sau instituţiei
publice pe care o reprezintă. (2) În relaţiile cu reprezentanţii altor state, personalului TESA îi este
interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
Art. 20 În deplasările externe, angajaţii TESA sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare
regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă. Interdicţia
privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor Personalul TESA nu trebuie să solicite ori
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să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal,
familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură
politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot
constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii. Participarea la procesul de luare a deciziilor
Art. 21 În procesul de luare a deciziilor, angajaţii TESA au obligaţia să acţioneze conform
prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
Art. 22 Personalului TESA îi este interzis să promită luarea unei decizii de către conducerea
Spitalului, de către alţi angajaţi, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.
3.5 Obiectivitate în evaluare
Art. 23. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii TESA au obligaţia
să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul TESA
din subordine.
Art. 24. Personalului TESA care ocupă funcții de conducere îi revine obligaţia să examineze şi să
aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, numiri sau eliberări din funcţii ori
acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori
discriminare.
Art. 25. Se interzice personalului TESA de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul
ori promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii
neconforme cu principiile prevăzute mai sus.
CAPITOLUL 4. DISPOZIŢII FINALE
4.1 Răspunderea
Art. 26 Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a
personalului TESA, în condiţiile legii si Regulamentului Intern.
Art. 27 Comisiile de disciplină au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod
de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.
Art. 28 Personalul TESA nu poate fi sancţionat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu
bunăcredinţă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii, cu privire la cazurile de
încălcare a normelor de conduită.
Art. 29 În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni,
vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condiţiile legii.
Art. 30 Personalul TESA răspunde potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvârşite cu
încălcarea normelor de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
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