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ANEXA NR.1 LA REGULAMENTUL INTERN 

 

ANEXA Nr. 2  a Hotararii CMR nr. 2/ 30.03.2012, publicata in M. Of. Nr. 298/ 07.05.2012 

IN VIGOARE DIN DATA DE 6.06.2012 

CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ 

al Colegiului Medicilor din România 

Capitolul I 
Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic 
Articolul 1 
Scopul şi rolul profesiei medicale 
Întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieţii, sănătăţii şi integrităţii 
fizice şi psihice a fiinţei umane. 
Articolul 2 
Nediscriminarea 
Actul profesional şi întreaga activitate a medicului se va exercita, respectiv desfăşura, fără niciun fel 
de discriminare inclusiv în ceea ce priveşte starea de sănătate sau şansele de vindecare ale 
pacientului. 
Articolul 3 
Respectul demnităţii fiinţei umane 
În toate situaţiile actul profesional, în oricare formă sau modalitate s-ar desfăşura, se va face cu 
respectarea strictă a demnităţii umane ca valoare fundamentală a corpului profesional. 
Articolul 4 
Primordialitatea interesului şi a binelui fiinţei umane 
În toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure că interesul şi binele fiinţei 
umane prevalează interesului societăţii ori al ştiinţei. 
Articolul 5 
Obligativitatea normelor profesionale şi a celor de conduită 
Medicul trebuie să depună toate diligenţele şi să se asigure că orice intervenţie cu caracter medical pe 
care o execută sau decizie profesională pe care o ia respectă normele şi obligaţiile profesionale şi 
regulile de conduită specifice cazului respectiv. 
Articolul 6 
Independenţa profesională 
Medicul este dator să stăruie şi să îşi apere independenţa profesională, fiind interzisă orice 
determinare a actului medical ori a deciziei profesionale de raţiuni de rentabilitate economică sau de 
ordin administrativ. 
Articolul 7 
Caracterul relaţiei medic-pacient 
Relaţia medicului cu pacientul va fi una exclusiv profesională şi se va clădi pe respectul acestuia faţă 
de demnitatea umană, pe înţelegere şi compasiune faţă de suferinţă. 
Articolul 8 
Obligaţia diligenţei de mijloace 
Medicul îşi va dedica întreaga ştiinţă şi pricepere interesului pacientului său şi va depune toată 
diligenţa pentru a se asigura că decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază de maximum de 
garanţii în raport de condiţiile concrete, astfel încât starea sa de sănătate să nu aibă de suferit. 
Articolul 9 
Principiul specializării profesionale 
Cu excepţia unor cazuri de urgenţă vitală, medicul acţionează potrivit specialităţii, competenţelor şi 
practicii pe care le are. 
 



Articolul 10 
Respectul faţă de confraţi 
De-a lungul întregii sale activităţi, medicul îşi va respecta confraţii, ferindu-se şi abţinându-se să-i 
denigreze ori să aducă critici cu privire la activitatea profesională a acestora. 
 
Capitolul II 
Consimţământul 
Articolul 11 
Acordarea şi retragerea consimţământului 
(1) Nicio intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată şi-a dat 
consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză. 
(2) În aceleaşi condiţii, consimţământul se poate retrage în orice moment de persoana vizată. 
(3) Dispoziţiile privind retragerea consimţământului sunt valabile şi în ceea ce priveşte consimţământul 
exprimat, în condiţiile legii, de altă persoană sau instituţie decât persoana respectivă. 
Articolul 12 
Consimţământul în cazul minorilor 
(1) Atunci când, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimţi la o intervenţie, aceasta nu 
se poate efectua fără acordul reprezentantului său, autorizarea unei autorităţi sau a unei alte 
persoane ori instanţe desemnate prin lege. 
(2) Medicul, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate a minorului şi numai strict în interesul acestuia, 
poate lua în considerare şi părerea minorului. 
Articolul 13 
Consimţământul persoanelor fără capacitatea de a consimţi 
Atunci când, conform legii, un major nu are, din cauza unui handicap mintal, a unei boli sau dintr-un 
motiv similar, capacitatea de a consimţi la o intervenţie, aceasta nu se poate efectua fără acordul 
reprezentantului său ori fără autorizarea unei autorităţi sau a unei persoane ori instanţe desemnate 
prin lege. 
Articolul 14 
Informarea prealabilă şi adecvată a persoanei 
(1) Medicul va solicita şi va primi consimţământul numai după ce, în prealabil, persoana respectivă 
sau cea îndreptăţită să îşi dea acordul cu privire la intervenţia medicală a primit informaţii adecvate în 
privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţa consecinţelor şi a riscurilor previzibile şi 
în general acceptate de societatea medicală. 
(2) Pe cât posibil, medicul va urmări ca informarea să fie adecvată şi raportată persoana care 
urmează să îşi manifeste consimţământul. 
Articolul 15 
Lipsa consimţământului în situaţii de urgenţă 
Atunci când, din cauza unei situaţii de urgenţă, nu se poate obţine consimţământul adecvat, se va 
putea proceda imediat la orice intervenţie indispensabilă din punct de vedere medical în folosul 
sănătăţii persoanei vizate. 
Articolul 16 
Consimţământul implicit 
În interesul pacientului sunt valabile şi vor fi luate în considerare autorizările şi dorinţele exprimate 
anterior cu privire la o intervenţie medicală de către un pacient care, în momentul noii intervenţii, nu 
este într-o stare care să îi permită să îşi exprime voinţa sau dacă prin natura sa actul medical are o 
succesiune şi o repetabilitate specifică. 
 
Capitolul III 
Secretul profesional şi accesul la datele referitoare la starea de sănătate 
Articolul 17 
Secretul profesional 
Medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al fiecărei persoane la 
respectul vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatea sa. 
Articolul 18 
Întinderea obligaţiei de păstrare a secretului profesional 
(1) Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei 
persoanei respective. 
(2) Obligaţia medicului să păstreze secretul profesional persistă şi după ce persoana respectivă a 
încetat să îi fie pacient sau a decedat. 
 



Articolul 19 
Transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei 
Medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de 
aceasta cu privire la orice informaţie pe care o deţine referitoare la starea de sănătate a persoanei în 
cauză. 
Articolul 20 
Derogări de la regula păstrării secretului profesional 
Derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere al 
informaţiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege. 
 
Capitolul IV 
Reguli generale de comportament în activitatea medicală 
Articolul 21 
Comportamentul profesional şi etic 
(1) Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional şi etic, fiind în permanenţă preocupat 
de creşterea nivelului său profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului profesiunii medicale. 
(2) Comportamentul profesional implică, fără a se limita la, preocuparea constantă şi permanentă a 
medicului pentru aflarea, pe orice cale, inclusiv prin intermediul formelor de educaţie medicală 
continuă, a celor mai noi descoperiri, procedee şi tehnici medicale asimilate şi agreate de comunitatea 
medicală. 
Articolul 22 
Fapte şi acte nedeontologice 
Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special, următoarele acte: 
a)practicarea eutanasiei şi eugeniei; 
b)cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege sau de normele profesiei, refuzul acordării serviciilor 
medicale; 
c)abandonarea unui pacient fără asigurarea că acesta a fost preluat de o altă unitate medicală sau de 
un alt medic ori că beneficiază de condiţii adecvate situaţiei în care se află şi stării sale de sănătate; 
d)folosirea unor metode de diagnostic sau tratament nefundamentate ştiinţific sau neacceptate de 
comunitatea medicală, cu risc pentru pacient; 
e)cu excepţia urgenţelor vitale, exercitarea profesiei medicale în condiţii care ar putea compromite 
actul profesional sau ar putea afecta calitatea actului medical; 
f)emiterea unui document medical de complezenţă sau pentru obţinerea unui folos nelegal sau imoral; 
g)emiterea unui document medical pentru care nu există competenţă profesională; 
h)atragerea clientelei profitând de funcţia ocupată sau prin intermediul unor promisiuni oneroase şi 
neconforme cu normele publicităţii activităţilor medicale; 
i)folosirea, invocarea sau lăsarea impresiei deţinerii unor titluri profesionale, specialităţi ori competenţe 
profesionale neconforme cu realitatea; 
j)încălcarea principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic. 
Articolul 23 
Atingeri ale independenţei profesionale 
Constituie o atingere gravă adusă caracterului independent al profesiei medicale următoarele acte: 
a)cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege şi cu anunţarea prealabilă a organelor profesiei, asocierea 
sau colaborarea, sub orice formă şi orice modalitate, directă ori indirectă, dintre un medic şi o 
persoană care produce sau distribuie medicamente; 
b)reclama, în orice mod, la medicamente, aparatură medicală sau alte produse de uz medical; 
c)implicarea, direct sau indirect, în distribuţia de medicamente, dispozitive medicale, aparatură 
medicală sau de alte produse de uz medical; 
d)încălcarea principiului transparenţei în relaţia cu producătorii şi distribuitorii de medicamente şi 
produse medicale; 
e)primirea unor donaţii sub formă de cadouri în bani sau în natură ori alte avantaje, a căror valoare le 
face să îşi piardă caracterul simbolic şi care influenţează actul medical, de la una dintre entităţile 
prevăzute la lit. a)-c). 
Articolul 24 
Caracterul nemediat al relaţiei medic-pacient 
Cu excepţia unor situaţii obiectiv excepţionale şi imposibil de înlăturat, orice decizie medicală se va 
baza în primul rând pe examinarea personală şi nemediată a pacientului de către medicul respectiv. 
 
 



Articolul 25 
Limitele angajamentului profesional 
(1) În orice situaţie, angajamentul profesional al medicului nu poate depăşi competenţa profesională, 
capacitatea tehnică şi de dotare a cabinetului sau a unităţii sanitare ori baza materială afectată, 
inclusiv prin convenţii sau colaborări ferme cu alte unităţi sanitare. 
(2) Dacă medicul nu are suficiente cunoştinţe ori experienţa necesară pentru a asigura o asistenţă 
medicală corespunzătoare, acesta va solicita un consult adecvat situaţiei sau va îndruma bolnavul 
către un astfel de consult la o altă unitate medicală. Aceleaşi dispoziţii se vor aplica şi în cazul în care 
dotarea tehnică  şi materială a unităţii în care are loc consultul sau intervenţia medicală nu este 
adecvată consultului, stabilirii diagnosticului sau intervenţiei medicale. 
Articolul 26 
Diligenţa de claritate 
Medicul care a răspuns unei solicitări cu caracter medical se va asigura că persoana respectivă a 
înţeles pe deplin prescripţia, recomandarea sau orice altă cerinţă a medicului, precum şi cu privire la 
faptul că pacientul este, după caz, preluat de o altă unitate medicală ori în supravegherea altui 
specialist în domeniu. 
Articolul 27 
Colaborarea cu alţi specialişti 
În situaţia în care pacientul a fost preluat sau îndrumat către un alt specialist, medicul va colabora cu 
acesta din urmă, punându-i la dispoziţie orice fel de date sau informaţii cu caracter medical referitoare 
la persoana în cauză şi informândul cu privire la orice altă chestiune legată de starea de sănătate a 
acesteia. 
Articolul 28 
Consultul în echipă 
În situaţia în care este necesar, medicul, cu consimţământul pacientului sau, după caz, al persoanei 
respectiv instituţiei abilitate, va solicita părerea unuia sau mai multor medici, cu care se poate 
consulta, pentru luarea celor mai adecvate măsuri în interesul pacientului. 
Articolul 29 
Luarea deciziei şi comunicarea ei 
(1) În cazul unui consult organizat de către medicul curant în condiţiile art. 27, luarea şi comunicarea 
deciziei finale aparţine medicului care l-a organizat. 
(2) Dacă opinia majorităţii medicilor participanţi la un consult organizat în condiţiile art. 27 diferă de a 
medicului care a organizat consultul, pacientul ori, după caz, instituţia sau persoana abilitată vor fi 
informaţi. 
Articolul 30 
Dreptul la o a doua opinie medicală 
În toate situaţiile medicul va respecta dreptul pacientului de a obţine o a doua opinie medicală. 
Articolul 31 
Actul medical de la distanţă 
Investigaţia ori intervenţia medicală la distanţă, în oricare dintre formele şi modalităţile existente, este 
permisă numai în situaţia în care pacientul este asistat nemijlocit de către medicul său, iar scopul 
investigaţiei şi 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 intervenţiei medicale în cazul operaţilor. Excepţie fac situaţiile de 
urgenţă. 
Articolul 32 
Finalizarea obligaţiei asumate 
(1) Medicul se va asigura că pacientul a înţeles natura şi întinderea relaţiei medic-pacient, că are o 
aşteptare corectă cu privire la rezultatele actului medical şi la serviciile medicale pe care acesta 
urmează să le primească. 
(2) Odată încheiată înţelegerea medic-pacient, medicul este ţinut să ducă la îndeplinire toate 
obligaţiile asumate, aşa cum rezultă ele din înţelegerea părţilor sau din obiceiurile şi cutumele 
profesiei medicale. 
Articolul 33 
Refuzul acordării serviciilor medicale 
(1) Refuzul acordării asistenţei medicale poate avea loc strict în condiţiile legii sau dacă prin solicitarea 
formulată persoana în cauză îi cere medicului acte de natură a-i ştirbi independenţa profesională, a-i 
afecta imaginea sau valorile morale ori solicitarea nu este conformă cu principiile fundamentale ale 
exercitării profesiei de medic, cu scopul şi 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 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 coleg sau o altă unitate medicală. 
 
Capitolul V 
Activităţile conexe actului medicalArticolul 34 
Legalitatea şi realitatea conţinutului documentelor medicale 
Medicul va elibera persoanelor îndreptăţite numai documentele permise de lege şi care atestă 
realitatea medicală aşa cum rezultă aceasta din datele şi informaţiile pe care medicul le deţine în mod 
legal ori aşa cum a rezultat ea în urma exercitării profesiei cu privire la persoana respectivă. 
Articolul 35 
Conformitatea documentului medical cu specialitatea medicală 
(1) Documente medicale referitoare la starea de sănătate a pacientului, întocmite de medic în urma 
exercitării personale a profesiei, vor fi în limita specialităţii şi competenţelor profesionale ale medicului 
respectiv. 
(2) Orice activitate medicală se va consemna în documente adecvate înregistrării activităţii respective. 
Articolul 36 
Obligaţii referitoare la sănătatea publică 
(1) Medicul are obligaţia profesională şi legală să se îngrijească de respectarea regulilor de igienă şi 
de profilaxie. În acest scop, ori de câte ori are ocazia şi este cazul, el va semnala persoanelor 
respective responsabilitatea ce le revine acestora faţă de ei înşişi, dar şi faţă de comunitate şi 
colectivitate. 
(2) Medicul are obligaţia morală de a aduce la cunoştinţă organelor competente orice situaţie de care 
află şi care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică. 
Articolul 37 
Semnalarea erorilor profesionale 
(1) Medicul care ia cunoştinţă 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 
situaţiei, medicul va informa în mod cât mai detaliat organismele corpului profesional şi, cu excepţia 
situaţiilor prevăzute de lege, nu va face publice datele decât după ce corpul profesional s-a pronunţat. 
Articolul 38 
Primordialitatea concilierii 
În orice situaţie litigioasă ori divergenţă profesională, înaintea oricărui demers public este obligatorie 
procedura de conciliere din cadrul corpului profesional. 
Articolul 39 
Obligaţia de sprijin reciproc şi de loialitate 
În toate situaţiile şi împrejurările legate de exercitarea obligaţiilor profesionale, medicii îşi vor acorda 
sprijin reciproc şi vor acţiona cu loialitate unul faţă de celălalt. Obligaţia de sprijin şi loialitate subzistă 
şi faţă de corpul profesional şi organismele sale. 
 
Capitolul VI 
Cercetarea medicalăArticolul 40 
Principiul legalităţii şi 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 faţă 
de fiinţa şi de specia umană şi cu respectarea strictă a condiţiilor prevăzute de lege şi normele 
profesiei. 
Articolul 41 
Cercetarea pe fiinţa umană 
Cercetarea pe fiinţa umană are caracter de excepţie şi poate fi făcută numai dacă, în mod cumulativ, 
sunt întrunite următoarele condiţii: 
a)nu există nicio metodă alternativă la cercetarea pe fiinţe umane, de eficacitate comparabilă; 
b)riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporţionate în comparaţie cu beneficiile 
potenţiale ale cercetării; 
c)proiectul de cercetare a fost aprobat de instanţa sau autoritatea competentă după ce a făcut obiectul 
unei examinări independente asupra pertinenţei sale ştiinţifice, inclusiv al unei evaluări a importanţei 
obiectivului cercetării, precum şi al unei examinări pluridisciplinare a acceptabilităţii sale pe plan etic; 
d)persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiilor 
prevăzute prin lege pentru protecţia sa; 



e)consimţământul a fost dat în mod expres, specific şi a fost consemnat în scris. Acest consimţământ 
poate fi retras în orice moment, în mod liber. 
 
Articolul 42 
Cercetarea pe persoana fără capacitatea de a consimţi 
Nu poate fi desfăşurată activitate de cercetare ştiinţifică medicală pe o persoană care nu are 
capacitatea de a consimţi decât dacă sunt întrunite cumulativ condiţiile următoare: 
a)sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 41 lit. a)-d); 
b)rezultatele cercetării au potenţialul de a produce beneficii reale şi directe pentru sănătatea sa; 
c)cercetarea nu se poate efectua cu o eficacitate comparabilă pe subiecţi capabili să îşi dea 
consimţământul; 
d)autorizarea necesară prevăzută la art. 41 lit. c) a fost dată specific şi în scris; 
e)persoana în cauză nu are obiecţii. 
Articolul 43 
Diligenţa medicului 
Medicul este dator să depună toată diligenţa şi să stăruie pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de 
fapt şi 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. 
Articolul 44 
Intervenţia asupra persoanei 
Nicio persoană nu va putea fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor 
intervenţii în scop de cercetare decât în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege. 
Articolul 45 
Prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatori în viaţă 
(1) Prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatori în viaţă se 
fac exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil şi expres al 
acestora şi numai după ce persoana respectivă a fost informată, în prealabil, asupra riscurilor 
intervenţiei. În toate cazurile, până în momentul prelevării, donatorul poate reveni asupra 
consimţământului dat. 
(2) În afara cazurilor expres prevăzute de lege, este interzisă prelevarea de organe, ţesuturi şi celule 
de origine umană de la minori, precum şi de la persoane aflate în viaţă, dar lipsite de discernământ din 
cauza unui handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr-un alt motiv similar. 
Articolul 46 
Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule umane de la persoane decedate 
Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule umane, în scop terapeutic sau ştiinţific, de la persoane 
decedate se efectuează numai în condiţiile prevăzute de lege, cu acordul scris, exprimat în timpul 
vieţii, al persoanei decedate sau, în lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil şi expres dat, în 
ordine, de soţul supravieţuitor, de părinţi, de descendenţi ori, în sfârşit, de rudele în linie colaterală 
până la gradul al patrulea inclusiv. 
Articolul 47 
Limitări ale cercetării medicale 
Sunt contrare scopului şi rolului profesiei de medic următoarele activităţi în domeniul cercetării 
medicale: 
a)orice intervenţie medicală asupra caracterelor genetice prin care se urmăreşte modificarea 
descendenţei unei persoane. Excepţie fac situaţiile care privesc prevenirea şi tratamentul unor maladii 
genetice, situaţie în care se vor obţine toate autorizările adecvate; 
b)orice intervenţie prin care se urmăreşte crearea unei fiinţe umane genetic identică cu altă fiinţă 
umană vie sau moartă; 
c)crearea de embrioni umani în scopuri de cercetare; 
d)orice intervenţie de natură a determina sexul viitorului copil. Excepţie fac situaţiile în care în mod 
obiectiv este necesară determinarea sexului în scopul evitării unei boli ereditare grave legate de sexul 
viitorului copil; 
e)examinarea caracteristicilor genetice ale unei persoane în alt scop decât medical şi strict în condiţiile 
şi procedurile legale; 
f)orice intervenţie prin care s-ar urmări sau s-ar determina selecţia persoanelor ori s-ar aduce atingere 
speciei umane; 
g)participarea sau implicarea într-o activitate de identificare a unei persoane pe baza amprentelor sale 
genetice altfel decât în cadrul unei proceduri judiciare penale ori civile sau în scopuri strict medicale ori 
de cercetare ştiinţifică, ambele efectuate strict în condiţiile legii; 



h)participarea la orice fel de acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, 
elementelor sau produselor sale, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege. 
 
Capitolul VII 
Publicitatea activităţilor medicaleArticolul 48 
Scopul publicităţii 
(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinată să asigure publicului informaţii cu 
privire la activitatea desfăşurată de acestea. 
(2) Publicitatea trebuie să fie veridică, neînşelătoare, să respecte secretul profesional şi să fie 
realizată cu demnitate şi prudenţă. 
(3) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate menţiunile laudative sau comparative şi toate 
indicaţiile referitoare la identitatea pacienţilor sunt interzise. 
(4) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă în scopul 
dobândirii de clientelă. 
 
Articolul 49 
Mijloacele de publicitate 
(1) Formele de exercitare a profesiei de medic pot utiliza unul sau mai multe mijloace de publicitate, 
respectiv: 
a)plasarea unei firme; 
b)anunţuri de publicitate, potrivit prezentului cod de deontologie medicală; 
c)anunţuri şi menţiuni în anuare şi cărţi de telefon; 
d)invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc., profesionale şi de specialitate; 
e)corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale; 
f)adresă de internet. 
(2) Nu este permisă utilizarea următoarelor mijloace de publicitate: 
a)oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul ori reşedinţa unei 
persoane sau într-un loc public; 
b)propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără 
ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens, indiferent dacă aceasta este făcută sau nu în 
scopul racolării de pacienţi; 
c)acordarea de consultaţii medicale realizate pe orice suport material, precum şi prin orice alt mijloc de 
comunicare în masă, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu excepţia acelora avizate de 
Colegiul Medicilor din România sau de alte organisme acreditate de acesta în acest scop. 
(3) În cadrul apariţiilor în mediile de informare, medicul va putea prezenta procedee de diagnostic şi 
tratament, tehnici medicale specifice ori alte procedee şi mijloace de investigare, dar nu va putea 
folosi acest prilej pentru a-şi face reclamă pentru sine sau pentru orice altă firmă implicată în producţia 
de medicamente ori dispozitive medicale. 
Articolul 50 
Firma 
(1) Firma trebuie să aibă dimensiunile maxime de 40 x 80 cm şi va fi amplasată la intrarea imobilului 
şi/sau a spaţiului ocupat în care forma de exercitare a profesiei îşi are sediul profesional principal sau 
secundar ori birou de lucru. 
(2) Firma cuprinde următoarele menţiuni: 
a)Colegiul Medicilor din România; 
b)structura teritorială a Colegiului Medicilor din România; 
c)denumirea formei de exercitare a profesiei; 
d)menţiuni privind identificarea sediului (etaj, apartament); 
e)menţiuni privind titlurile profesionale, academice, ştiinţifice, specialităţile şi competenţele medicale; 
f)menţiuni privind sediul principal şi sediul secundar. 
Articolul 51 
Publicitatea prin mijloacele media 
(1) Formele de exercitare a profesiei pot publica anunţuri în mica sau în marea publicitate. 
(2) Anunţurile publicate în anuarele profesionale privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, 
numele şi principalele specialităţi şi competenţe în care medicii îşi desfăşoară activitatea, precum şi 
programul de activitate. 
Articolul 52 
Corespondenţa 
(1) Corespondenţa formei de exercitare a profesiei poate cuprinde: 
a)numărul de telefon, fax, adresa de internet şi adresa electronică (e-mail); 



b)indicarea sediului principal şi, după caz, a sediului secundar şi/sau a altui loc de muncă; 
c)specialităţile şi competenţele medicale; 
d)titlurile academice, ştiinţifice sau profesionale; 
e)sigla formei respective de exercitare a profesiei. 
(2) Cărţile de vizită profesionale ale medicului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul formei 
respective de exercitare a profesiei pot cuprinde menţiunile permise corespondenţei, precum şi 
calitatea medicului în forma de exercitare a profesiei. 
Articolul 53 
Pagina web 
(1) Medicii, precum şi formele de exercitare a profesiei pot avea un website care poate cuprinde 
menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi pe cele permise corespondenţei ori 
publicităţii. 
(2) Conţinutul şi modul de prezentare a adresei de internet trebuie să respecte demnitatea şi onoarea 
profesiei, precum şi secretul profesional. 
(3) Pagina web nu poate cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamă sau menţiune publicitară 
pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile pe care are dreptul să le furnizeze medicul sau 
respectiva formă de exercitare a profesiei. 
(4) Pagina web nu poate conţine legături către alte adrese al căror conţinut ar fi contrar principiilor 
esenţiale ale profesiei de medic. 
(5) Pentru realizarea cerinţelor menţionate la alin. (4), medicul sau forma de exercitare a profesiei 
deţinătoare a paginii web trebuie să asigure în mod regulat vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a 
paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul adresei proprii şi 
trebuie să dispună fără întârziere eliminarea lor în cazul în care conţinutul şi forma acestora sunt 
contrare principiilor esenţiale privind exercitarea profesiei de medic.Capitolul VIII 
Judecarea cauzelor deontologiceArticolul 54 
Celeritatea 
(1) Cercetarea şi analiza oricărei sesizări privind existenţa unei posibile încălcări a dispoziţiilor 
prezentului cod de deontologie medicală se fac cu celeritate de către persoanele desemnate cu 
cercetarea faptei ori de către cei cărora le-au fost solicitate date în legătură cu soluţionarea sesizării, 
fiind obligate să acţioneze cu maximă diligenţă, netergiversând sau prelungind realizarea atribuţiilor, 
respectiv comunicarea datelor solicitate. 
(2) În adresa de solicitare a unor date şi informaţii necesare soluţionării cauzei disciplinare se va 
indica data până la care urmează să se facă comunicarea datelor sau informaţiilor solicitate. 
Articolul 55 
Prezumţia de nevinovăţie 
(1) Cercetarea şi analiza oricărei sesizări se vor face având în vedere şi respectând prezumţia de 
nevinovăţie a medicului. 
(2) Persoanele desemnate cu cercetarea sesizării ori membrii comisiei de disciplină vor acţiona cu tact 
şi moderaţie, fără a se antepronunţa sau a emite opinii personale în niciun mod şi în niciun sens pe 
timpul soluţionării sesizării. 
Articolul 56 
Imparţialitatea 
(1) Persoana desemnată cu cercetarea faptei reclamate ori membrii comisiei de disciplină care are/au 
vreun interes personal în cauză, în orice mod, ori are/au legături de rudenie cu medicul care face 
obiectul cercetării sau cu persoana care a făcut reclamaţia îl va/vor informa pe preşedintele comisiei 
de disciplină, care va decide, după caz, menţinerea sau înlocuirea persoanei în cauză. 
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în situaţia existenţei unor situaţii conflictuale. 
(3) Nicio persoană implicată în cercetarea sau soluţionarea cauzei disciplinare nu va putea face 
declaraţii publice cu privire la cauza respectivă până la soluţionarea ei definitivă. 
Articolul 57 
Contradictorialitatea scrisă 
(1) Comisia de disciplină va stărui pentru obţinerea în scris a poziţiei fiecărei părţi implicate în cauza 
disciplinară. 
(2) Contradictorialitatea orală directă se va desfăşura doar în condiţiile în care pentru soluţionarea 
cauzei este strict necesară, neputându-se soluţiona cauza altfel. În acest caz, preşedintele şedinţei va 
acţiona cu tact şi înţelegere, fiind interzise adresările directe între persoanele implicate sau emiterea 
de către membrii comisiei de disciplină a unor aprecieri ori opinii în legătură cu cauza respectivă. 
Articolul 58 
Expertiza 
(1) În funcţie de cauza supusă cercetării disciplinare, comisia de disciplină poate solicita o expertiză 



de specialitate de la medici specialişti cu reputaţie în domeniu. 
(2) Dispoziţiile art. 55 se aplică şi în ceea ce priveşte experţii. 
Articolul 59 
Desfăşurarea audierilor 
(1) În cauza supusă soluţionării, membrii comisiei de disciplină se vor adresa persoanelor audiate 
exclusiv prin intermediul preşedintelui comisiei sau solicitându-i acestuia permisiunea şi exclusiv 
pentru a-i pune persoanei în cauză întrebări utile şi relevante soluţionării cauzei. 
(2) Pe timpul audierii este interzisă emiterea de către membrii comisiei de disciplină a unor opinii 
personale sau aprecieri de orice natură. În caz de nevoie, preşedintele comisiei poate interveni şi 
restabili cadrul decent al audierilor, inclusiv prin suspendarea şedinţei comisiei.Capitolul IX 
Dispoziţii finaleArticolul 60 
Aplicarea codului de deontologie medicală în timp 
Cu excepţia situaţiilor mai favorabile, faptele săvârşite până la intrarea în vigoare a prezentului cod de 
deontologie medicală vor fi supuse prevederilor vechiului cod. 
Articolul 61 
Data intrării în vigoare 
Prezentul cod de deontologie medicală intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui 
în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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DECIZIE 2/2009 

Emitent: Autoritati,Structuri,etc,Europene si int  

Domenii: Farmacii 

M.O. 490/2009 

Decizie privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania si a Codului 

deontologic al farmacistului 

M.Of.Nr. 490 din 15 iulie 2009 

 

DECIZIE NR. 2 

privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacistilor din 

Romania si a Codului deontologic al farmacistului  

  

    In temeiul art. 638 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

    Adunarea Generala Nationala a Colegiului Farmacistilor din Romania decide: 

    Art.1. - Se aproba Statutul Colegiului Farmacistilor din Romania, prevazut in anexa nr. 1, 

care face parte integranta din prezenta decizie. 

    Art.2. - Se aproba Codul deontologic al farmacistului, prevazut in anexa nr. 2, care face 

parte integranta din prezenta decizie. 

    Art.3. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

Presedintele Colegiului Farmacistilor din Romania, 

Dumitru Lupuliasa 

    Bucuresti, 15 iunie 2009. 

    Nr. 2 
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ANEXA NR. 2 

  

CODUL DEONTOLOGIC AL FARMACISTULUI  

 

CAPITOLUL I Principii generale  

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

ce reprezinta valorile fundamentale in baza carora se exercita profesia de farmacist pe 

teritoriul Romaniei. 

    (2) Prezentul cod exprima adeziunea farmacistilor romani la Carta Universala a Drepturilor 

Omului si la Carta Farmaciei Europene.  

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

    a)ocrotirea drepturilor pacientilor;  

    b)respectarea obligatiilor profesionale de catre farmacisti;  

    c)apararea demnitatii si a prestigiului profesiunii de farmacist.  

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

specializate pacientului si publicului in general fara niciun fel de discriminare. 

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

increderea in competenta si experienta profesionala a farmacistului. 

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

mentina la cel mai inalt nivel performantele si conduita sa profesionala si personala, sa isi 

actualizeze cunostintele profesionale permanent in sfera activitatii sale. 

 

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

urmatoarele:  

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

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

    c)respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului;  

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

sanatate a pacientului; 

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

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

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

pe baza unui nivel inalt de competenta stiintifica, aptitudini practice si performante 

profesionale, in concordanta cu progresele stiintelor si practicii farmaceutice;    

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

de altii in orice imprejurare, sa isi acorde colegial ajutor si asistenta pentru realizarea 

indatoririlor profesionale;  

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

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

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

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

asume responsabilitatea.  

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

libertatea si independenta profesionala conform juramantului profesiei.  

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

profesionale la cel mai inalt nivel posibil, in scopul ocrotirii sanatatii publice, prin 

supravegherea respectarii de catre farmacisti a indatoririlor profesionale si a eticii 

profesionale, precum si prin apararea independentei, onoarei si demnitatii profesionale.  

 

 



CAPITOLUL II Standarde deontologice  

Sectiunea 1 

Responsabilitatea personala si independenta farmacistilor 

    Art.8. - (1) Indiferent de sfera de activitate, farmacistul trebuie sa aiba in centrul atentiei 

sale binele pacientului si al publicului in general. 

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

responsabilitatile asumate in exercitarea profesiei sale.  

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

profesional, este obligat sa respecte urmatoarele reguli:  

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

prevazute de regulile de buna practica din domeniul sau de activitate; 

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

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

ca farmacist, libertatea de decizie si independenta profesionala; 

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

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

specificului activitatii, accesului la mijloacele necesare pentru exercitarea profesiunii la 

standardele necesare;  

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

autorizata pentru indeplinirea anumitor activitati profesionale, asumandu-si raspunderea;  

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

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

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

advers al medicamentelor, in scopul optimizarii tratamentelor; 

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

pacientului care apeleaza la serviciile sale;  

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

acestora, cu exceptia situatiilor de urgenta;  

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

sa participe activ la reusita tratamentului;  

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

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

este justificat de interesul sanatatii pacientului.  

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

autoevalueze si sa se asigure ca este capabil sa indeplineasca toate responsabilitatile acestei 

functii.  

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

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

indeplineste;  

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

asupra atributiilor profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca;  

    c)trebuie sa transmita instructiunile clar pentru a impiedica orice risc de eroare; in masura 

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

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

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

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

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

standardele acceptate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor profesionale;  

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

exercitate de el personal sunt supuse asigurarii de raspundere profesionala;  



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

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

de interes profesional privind membrii personalului din subordinea sa ori functia sa;  

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

de practica in unitatea pe care o conduce.  

Sectiunea a 2-a Competenta profesionala 

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

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

indeplinirii atributiilor cu competenta necesara. 

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

obligat: 

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

acreditate de Colegiul Farmacistilor din Romania; 

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

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

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

colegiului teritorial la care este inregistrat. 

Sectiunea a 3-a Confidentialitatea  

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

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

referitoare la pacienti, obtinute in cursul activitatilor profesionale. 

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

    a)cand pacientul si-a dat consimtamantul scris; 

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

sanatate nu permite aceasta; 

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

pacientului, a unei terte persoane sau a publicului in general; 

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

judecata; 

    e)in alte situatii prevazute de lege. 

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

prescriptor, nicio informatie referitoare la practica prescrierii acestuia. 

    Art.19. - Farmacistul trebuie sa protejeze informatia profesionala interna, respectand 

urmatoarele reguli: 

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

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

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

acestora; 

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

distrugere. 

Sectiunea a 4-a Relatiile de colaborare ale farmacistului 

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

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

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

profesionale; 

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

reusesc, fac apel la comisia de litigii a colegiului; 

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

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

loialitate fata de corpul profesional si profesia de farmacist. 



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

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

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

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

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

material sau de alta natura care ar avea drept rezultat incalcarea dreptului pacientului; 

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

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

pacientului. 

Sectiunea a 5-a Concurenta neloiala 

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

obtinerii unor avantaje materiale sau de alta natura. 

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

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

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

pentru atragerea de pacienti. 

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

Sectiunea a 6-a Publicitatea 

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

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

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

trebuie sa fie in concordanta cu rolul farmacistului in promovarea sanatatii si sa permita 

pacientului sa decida independent asupra solicitarii serviciului respectiv. 

    Art.27. - In scopul promovarii unor servicii proprii, farmacistii trebuie sa se abtina de la a 

defaima serviciile profesionale ale altor confrati. 

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

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

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

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

lucreaza, sunt in conformitate cu prevederile legale privind publicitatea medicamentelor. 

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

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

dorite sau impreuna cu acestea. 

Sectiunea a 7-a Servicii farmaceutice de urgenta 

    Art.31. - (1) Pentru asigurarea continuitatii asistentei cu medicamente a populatiei, 

farmacistii trebuie sa furnizeze, in conditiile legii, servicii farmaceutice de urgenta. 

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

principii: 

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

pacientului;  

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

apartinatorului acestuia toate informatiile legate de urgenta cererii sale, respectiv medicatia 

curenta, existenta altor afectiuni sau alergii, precum si alte aspecte care pot influenta decizia 

farmacistului;  

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

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

contraindicatiile;  

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

medicul curant al pacientului sau cu un alt medic;  



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

72 de ore, pentru sfarsitul de saptamana si sarbatorile legale;  

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

se adreseze imediat medicului;  

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

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

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

urgenta.  

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

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

serviciilor specializate, informand asupra masurilor luate din proprie initiativa.  

    Art.33. - (1) Farmacistul poate elibera medicamente fara prescriptie medicala in 

urmatoarele situatii: 

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

farmaciei ca utilizator al medicamentului solicitat, dar din diverse motive nu a putut ajunge la 

medic;  

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

scrisoare medicala etc.;  

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

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

    e)pacientul este in tranzit si nu isi poate continua tratamentul;  

    f)alte situatii de urgenta in care farmacistul va decide, dupa caz, eliberarea unui 

medicament pe o durata limitata, pana la obtinerea unei prescriptii, cu indrumarea pacientului 

catre medicul de familie, centrul de sanatate sau permanenta, compartimentul ori unitatea de 

primire a urgentelor sau apelarea numarului de urgenta 112. 

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

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

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

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

indrume pacientul spre un serviciu specializat de asistenta medicala.  

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

solicitat, si in afara programului farmaciei.  

Sectiunea a 8-a Incompatibilitati 

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

farmacisti in unul sau mai multe dintre domeniile urmatoare: 

    a)prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;  

    b)fabricarea si controlul medicamentelor;  

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

    d)depozitarea, conservarea si distribuirea medicamentelor angro;  

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

publicului;  

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

    g)acordarea de informatii si consultanta privind medicamentele. 

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

alte activitati profesionale, precum: 

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

    b)farmacovigilenta;  

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

suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor 

de uz veterinar, substantelor farmaceutice active si auxiliare;  



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

    e)marketing si management farmaceutic;  

    f)activitati didactice, cercetare sau administratie sanitara. 

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

decizie.  

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

    a)exercitarea concomitenta a profesiei de medic;  

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

farmacist;  

    c)comerciant persoana fizica;  

    d)exercitarea unor activitati contrare legii sau bunelor moravuri;  

    e)calitatea de lucrator comercial sau agent comercial;  

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

cercetarea farmaceutica, productia ori distributia de medicamente sau activitatile prevazute la 

art. 36 alin. (2).  

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

Romania farmacistul aflat intr-o situatie de incompatibilitate nu renunta la activitatea 

incompatibila cu profesia de farmacist, se suspenda de drept calitatea de membru al 

Colegiului Farmacistilor din Romania si dreptul de exercitare a profesiei de farmacist.  

    Art.39. - (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. 

    (2) Farmacistilor prevazuti la alin. (1) li se aplica in mod corespunzator prevederile art. 35 

alin. (1) si (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

CAPITOLUL III Dispozitii finale 

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

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

profesionala, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru nerespectarea 

deciziilor adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmacistilor din Romania, 

precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia sau in afara acesteia, care sunt de 

natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmacistilor din 

Romania. 

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

cod poate face obiectul unei reclamatii privind incalcarea eticii profesionale de catre 

farmacist. 

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

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

    Art.43. - In aplicarea procedurii disciplinare, instantele Colegiului Farmacistilor din 

Romania trebuie sa judece cauzele disciplinare tinand cont de circumstantele in care s-a 

petrecut fapta. 
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ANEXA NR.3 LA REGULAMENTUL INTERN 

 

HOTARARE 4/2013 

Emitent: Ministerul Sanatatii  

Domenii: Aprobari 

M.O. 715/2013 

Hotarare pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera 

practica si a Codului de procedura disciplinara 

M.Of.Nr.715 din 20 noiembrie 2013 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA 

 

HOTARARE Nr.4 

pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei 

 de psiholog cu drept de libera practica si  

a Codului de procedura disciplinara 
 

   In temeiul dispozitiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de 

psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului 

Psihologilor din Romania, 

  

   Conventia nationala a Colegiului Psihologilor din Romania h o t a r a s t e: 

  

   Art. 1. - (1) Se aproba Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera 

practica, potrivit anexei nr. 1, si Codul de procedura disciplinara, potrivit anexei nr. 2, 

denumite in continuare coduri. 

   (2) De la data intrarii in vigoare a codurilor, acestea reprezinta normele deontologice si 

procedurile de aplicare ale raspunderii disciplinare a psihologilor cu drept de libera practica 

inscrisi in Colegiului Psihologilor din Romania. 

   Art. 2. - Prezenta hotarare intra in vigoare de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I. 

   Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

  

Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania, 

Mihai Anitei 

  

   Bucuresti, 1 noiembrie 2013. 

   Nr. 4CN. 

ANEXA Nr. 1 
 

CODUL DEONTOLOGIC 

al profesiei de psiholog cu drept de libera practica 
   Preambul 

   Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica este elaborat in acord 

cu dispozitiile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, care a fost adoptata la 10 

decembrie 1948, prin Rezolutia 217 A in cadrul celei de a III-a sesiuni a Adunarii Generale a 

Organizatiei Natiunilor Unite si cu prevederile Constitutiei Romaniei, republicata. Orice 

prevedere a acestuia se interpreteaza in spiritul si litera celor doua acte fundamentale. 

   Profesia de psiholog cu drept de libera practica este o profesie libera si independenta, a carui 
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statut in Romania este reglementat prin Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de 

psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului 

Psihologilor din Romania. 

   Psihologii sunt singurii furnizori de servicii psihologice in conditiile stabilite prin lege de 

catre Parlamentul Romaniei. Serviciile psihologice sunt parte integranta a serviciilor de 

sanatate, iar accesul cetatenilor la acestea este garantat prin Constitutia Romaniei, republicata, 

si conventiile internationale in care Romania este parte semnatara. Evaluarea psihologica este 

benefica oamenilor, pentru asigurarea sanatatii umane, fiind necesara si utila in cunoasterea, 

aprecierea si asigurarea sanatatii omului, pentru stabilirea limitelor si conditiilor interventiei 

psihologice. 

   Prezentul cod deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica reprezinta 

actul administrativ cu caracter normativ, unic si general, care reglementeaza normele generale 

de deontologie si de disciplina, aplicabile in exercitarea profesiei de psiholog. Codul 

deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica se interpreteaza numai in 

corelatie cu celelalte prevederi din actele cu caracter normativ adoptate de catre forurile de 

conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania. 

   Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica a fost elaborat cu 

respectarea prevederilor din documentul „Valorile comune profesiilor liberale in Uniunea 

Europeana“, aprobat de catre Consiliul European al Profesiilor Liberale - CEPLIS. De 

asemenea, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica este in acord 

cu principiile etice minime elaborate de catre EFPA - Federatia Europeana a Asociatiilor 

Psihologilor, cu privire la respectul pentru drepturile si demnitatea persoanei, competenta, 

responsabilitatea si integritatea profesionala. 

   Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica este in acord cu 

prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 

2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, precum si cu prevederile Directivei 

2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 

serviciile in cadrul pietei interne. 

   Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica cuprinde valorile si 

standardele profesionale raportate la exigentele morale ale profesiei de psiholog - principii 

deontologice, exprimate prin reguli de conduita profesionala cu caracter obligatoriu sau cu 

valoare de recomandare. Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica 

cuprinde, de asemenea, reglementarea principalelor abateri disciplinare in profesia de 

psiholog. 

   Imposibilitatea de a demonstra culpa profesionala a psihologului atrage inadmisibilitatea 

sanctionarii disciplinare a acestuia. 

Capitolul I 

Explicatia unor termeni 
   Art. 1. - In intelesul prezentului act, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele 

semnificatii: 

   a) lege - Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera 

practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania; 

   b) norme - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea 

profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea 

Colegiului Psihologilor din Romania, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 788/2005, cu 

completarile ulterioare; 

   c) psiholog - psiholog cu drept de libera practica, atestat in conditiile legii; 

   d) confraternitate - ansamblul relatiilor stabilite intre membrii Colegiului Psihologilor din 

Romania, precum si intre acestia si psihologii recunoscuti din statele membre ale Uniunii 

Europene, termen consacrat in legislatia specifica din statele membre ale Uniunii Europene; 
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   e) Colegiul - organizatia profesionala „Colegiul Psihologilor din Romania“, avand calitatea 

de autoritate romana competenta pentru profesia de psiholog; 

   f) codul deontologic - Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica; 

   g) metodele si tehnicile de evaluare si asistenta psihologica - instrumente profesionale 

specifice psihologului, utilizate pentru desfasurarea activitatilor psihologice prevazute la art. 5 

din lege; 

   h) abatere disciplinara - fapta, in legatura cu activitatea profesionala, constand intr-o actiune 

sau o inactiune, savarsita cu intentie de catre psiholog, prin care acesta a incalcat normele 

deontologice si de disciplina, ca diferenta intre valoarea-limita admisa si comportamentul 

profesional constatat, individualizata potrivit dispozitiilor cap. VII din prezentul cod 

deontologic; 

   i) beneficiar - persoana evaluata psihologic, beneficiar direct; 

   j) beneficiar contractual - persoana fizica sau juridica ce contracteaza serviciile psihologice; 

   k) secretul profesional - atitudine profesionala obligatorie a psihologului care consta in 

nedivulgarea datelor si informatiilor referitoare la modul de gestionare a metodelor si 

tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica utilizate intr-un caz concret, precum si la 

modalitatea profesionala de obtinere a concluziilor psihologice; 

   l) confidentialitatea - atitudine profesionala obligatorie a psihologului care consta in 

nedivulgarea datelor si informatiilor despre care a luat cunostinta in exercitarea atributiilor 

profesionale, in conditiile legii. Psihologul nu poate depune marturie cu privire la faptele si 

imprejurarile de care a luat cunostinta in exercitiul profesiei, fara incuviintarea persoanei sau 

a entitatii fata de care este obligat sa pastreze confidentialitatea, in conditiile legii; 

   m) exceptii privind secretul profesional si confidentialitatea - transmiterea catre terti a 

informatiilor care nu contin niciun nume concret, niciun detaliu, ci permit doar o descriere in 

termeni generali a unui act profesional nu face parte din secretul profesional sau din 

confidentialitatea actului profesional. Fac exceptie de la obligatia pastrarii secretului 

profesional sau a confidentialitatii cazurile in care dezvaluirea datelor si informatiilor este 

solicitata de catre instanta de judecata, de o comisie parlamentara de ancheta sau de catre 

Comisia de deontologie si disciplina a Colegiului; in cazul informarii reprezentantilor legali 

sau a autoritatii tutelare pentru copiii minori, in interesul superior al acestora, sau cand, prin 

lege, se prevede in mod expres obligatia profesionistului de a dezvalui secretul profesional 

sau datele si informatiile confidentiale; 

   n) situatie de urgenta - orice situatie care in raport cu conditiile psihologice prezente 

necesita o rezolvare imediata, care nu admite amanare si necesita o interventie specializata 

grabnica. 

Capitolul II 

Misiunea psihologului. Scopul si rolul profesiei de psiholog 

   Art. 2. - (1) Psihologul studiaza comportamentul uman, procesele mentale si investigheaza 

probleme psihologice din domeniul sanatatii, educatiei, justitiei, organizatiilor, muncii, ordinii 

publice si sigurantei nationale, precum si din celelalte domenii de activitate, stabilind un 

psihodiagnostic si/sau recomandand cai psihologice de solutionare a problemelor 

diagnosticate. 

   (2) Psihologul concepe si efectueaza experimente si observatii pentru a analiza 

caracteristicile psihologice ale oamenilor si animalelor si pentru a implementa strategii de 

interventie. 

   (3) Psihologul analizeaza influentele ereditatii, mediului, educatiei sau a altor factori, asupra 

psihicului indivizilor. 

   (4) Psihologul desfasoara activitati de psihodiagnostic, consiliere psihologica, psihoterapie 

si activitati de dezvoltare personala pentru prevenirea tulburarilor emotionale si de 

personalitate, precum si a fenomenelor de inadaptare la mediul social si profesional, in 



vederea optimizarii existentei umane. 

   (5) Psihologul elaboreaza si aplica metode si tehnici de evaluare si asistenta psihologica 

pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, aptitudinilor si a altor caracteristici psihoumane, 

interpreteaza datele obtinute, stabileste psihodiagnosticul, prognoza si inainteaza 

recomandarile pe care le considera necesare, dupa caz. 

   (6) Psihologul realizeaza evaluari si interventii specifice si in domeniile: psihodiagnoza si 

tratamentul bolilor/deficientelor mentale, selectia, consilierea si orientarea ocupationala si 

profesionala, educatia si formarea profesionala continua a adultilor, educatia, consilierea 

scolara si dezvoltarea sociala a copiilor si adolescentilor, psihopedagogia speciala, psihologia 

organizatiilor militare, delincventa juvenila, evaluarea psihologica judiciara si/sau expertiza 

psihologica. 

   Art. 3. - Interventiile psihologice de consiliere si psihoterapie au caracterul unor obligatii de 

mijloace, iar nu de rezultat, psihologii fiind obligati sa intreprinda toate demersurile in 

vederea solutionarii problemelor psihologice constatate, raportate la timpul alocat sedintelor 

psihologice, insa nu pot si nu trebuie sa garanteze solutionarea acestora. 

Capitolul III 

Natura si obiectivele codului deontologic 

Art. 4. - (1) Codul deontologic este menit sa garanteze, prin acceptarea liber-consimtita, buna 

indeplinire de catre psiholog a misiunii sale, recunoscuta ca fiind indispensabila pentru buna 

functionare a relatiilor profesionale dintre psihologi si beneficiarii serviciilor psihologice, dar 

si a altor relatii sociale. 

   (2) Nerespectarea prevederilor obligatorii de catre psihologi atrage raspunderea disciplinara 

a acestora si, in ultima instanta, aplicarea unei sanctiuni disciplinare, dupa caz. 

   (3) Prezentul cod deontologic nu poate constitui cadru normativ pentru tragerea la 

raspundere penala, civila sau administrativa a psihologilor, insa reprezinta singurul act cu 

caracter normativ pe baza caruia poate fi apreciata raspunderea disciplinara a psihologului. 

   (4) Prezentul cod deontologic poate fi utilizat atat de catre psihologi, cat si de catre 

beneficiarii serviciilor psihologice, in vederea apararii drepturilor si intereselor acestora. 

   (5) Psihologii au dreptul ca in cadrul formelor lor de asociere sa adopte si alte coduri 

deontologice specifice, cu caracter intern in cadrul asociatiilor, prin care insa nu se poate 

deroga de la prevederile prezentului act, acestea neputand fi utilizate in apararea drepturilor si 

intereselor lor, in procedura raspunderii disciplinare. 

 

Capitolul IV 

Aplicarea codului deontologic 
   Art. 5. - (1) Prezentul cod deontologic se aplica pe teritoriul Romaniei pentru toate 

serviciile psihologice furnizate, indiferent de cetatenia psihologului. 

   (2) Prezentul cod deontologic este aplicabil inclusiv pe navele si aeronavele sub pavilion 

romanesc, precum si psihologilor romani care activeaza in misiunile diplomatice, comerciale 

si militare ale Romaniei din afara teritoriului national, dupa caz. 

   (3) Prezentul cod deontologic se aplica atat in domeniul public, cat si in domeniul privat, 

avand prioritate in aprecierea raspunderii disciplinare a psihologilor. 

   (4) Stabilirea raspunderii administrative a psihologului salariat/numit in functie este 

precedata intotdeauna de stabilirea raspunderii disciplinare, realizate pe baza codului 

deontologic de catre Comisia de deontologie si disciplina, la propunerea comisiilor aplicative, 

precum si de catre celelalte foruri de conducere ale Colegiului, dupa caz. 

 

 



Capitolul V 

Principiile fundamentale in exercitarea profesiei de psiholog 

Art. 6. - (1) Principiile fundamentale in exercitarea profesiei de psiholog, denumite si 

principii deontologice , au caracter etic profesional, acestea reprezentand prevederi obligatorii 

sau recomandari pentru comportamentul si atitudinea psihologilor in exercitarea actului 

profesional. 

   (2) Aprecierea in contextul activitatii profesionale si sociale publice a faptelor psihologilor 

se realizeaza potrivit dispozitiilor prezentului cod deontologic, legii si normelor, precum si 

altor acte cu caracter normativ aprobate de catre forurile de conducere ale Colegiului. 

Sectiunea 1 

Principiul competentei, specializarii si integritatii profesionale 

   Art. 7. - (1) Profesia de psiholog se exercita in baza atestatului de libera practica, potrivit 

treptelor de specializare si specialitatilor profesionale, atestate de catre Colegiu, raportate la 

competentele profesionale reglementate. 

   (2) Profesia de psiholog se exercita prin una dintre formele de exercitare a profesiei de 

psiholog, inregistrate in Registrul unic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania, 

partea a II-a, in Romania neputand exista mai multe standarde de calitate in serviciile 

psihologice. Standardele de calitate in serviciile psihologice se stabilesc de catre Colegiu, in 

conditiile legii. 

   (3) Psihologii actioneaza profesional si reprezinta corpul profesional al psihologilor cu 

respect, demnitate si onestitate. 

   (4) Intre psihologi si beneficiarii serviciilor psihologice relatiile sunt bazate pe onestitate, 

probitate si spirit de dreptate, astfel increderea nu este pusa sub semnul indoielii. 

   (5) Psihologii nu pot utiliza metodele si tehnicile de evaluare si asistenta psihologica ca 

instrument de represiune politica si sociala. De asemenea este interzisa utilizarea oamenilor in 

calitate de subiecti de experimentare, fara acordul prealabil scris al acestora. 

  

Sectiunea a 2-a 

Principiul responsabilitatii stiintifice si profesionale 

   Art. 8. - (1) Psihologii au obligatia sa se asigure ca metodele si tehnicile de evaluare si 

asistenta psihologica pe care le utilizeaza sunt adecvate obiectivelor serviciilor psihologice ce 

urmeaza sa le presteze catre beneficiari. 

   (2) Psihologii au obligatia sa utilizeze metodele si tehnicile de evaluare si asistenta 

psihologica potrivit instructiunilor de utilizate puse la dispozitie de catre producator sau 

distribuitor, cu avizul Colegiului, astfel incat sa nu puna in pericol viata, precum si 

integritatea fizica si psihica a beneficiarilor. 

   (3) Psihologii au obligatia sa se asigure ca metodele si tehnicile de evaluare si asistenta 

psihologica standardizate care urmeaza sa fie utilizate in activitatea profesionala sunt avizate 

de catre Comitetul director al Colegiului. 

   (4) Psihologii care utilizeaza in activitatea profesionala metode si tehnici de evaluare si 

asistenta psihologica nestandardizate sunt obligati sa informeze si sa obtina consimtamantul 

prealabil al beneficiarului direct. 

   (5) Metodele si tehnicile de evaluare psihologica nestandardizate si nevalidate nu pot fi 

utilizate pentru psihodiagnoza care contine clasificari si ierarhizari de orice forma sau care pot 

aduce atingere imaginii persoanei. 

   (6) Pentru specialitatile in care standardul de calitate prevede obligatia utilizarii metodelor si 

tehnicilor standardizate, psihologii pot utiliza in activitatea profesionala o proba 

nestandardizata, in scopul validarii acesteia. 

    



Sectiunea a 3-a 

Principiul independentei, nediscriminarii si impartialitatii profesionale 

   Art. 9. - (1) Complexitatea indatoririlor care ii revin psihologului impune din partea 

acestuia o independenta deplina, libera de orice presiune, indeosebi de cea derivata din 

propriile sale interese sau datorata influentelor externe. Aceasta independenta este, de 

asemenea, necesara atat pentru increderea in actul psihologic, cat si pentru increderea in 

oportunitatea si necesitatea serviciilor psihologice in genere. Prin urmare, psihologul trebuie 

sa evite orice prejudiciere a independentei sale si sa vegheze pentru a nu neglija 

etica/deontologia sa profesionala din dorinta de a crea o situatie comoda unor beneficiari ai 

serviciilor sale sau chiar tertilor. 

   (2) Independenta profesionala este necesara atat in activitatea psihologilor, cat si a 

beneficiarului serviciilor sale, iar evaluarea sau interventia psihologica efectuata de catre 

psiholog beneficiarului serviciilor sale nu este valabila atunci cand ea este realizata din interes 

personal ori sub efectul unei presiuni externe. 

   (3) Activitatile psihologice pot fi realizate si in echipe profesionale, in care activitatea si 

decizia profesionala sunt unice si colective. In aceasta situatie, psihologii vor formula un 

psihodiagnostic general comun. In cazul in care nu se poate formula o concluzie unitara se va 

solicita o alta opinie de specialitate. 

Sectiunea a 4-a 

Principiul asigurarii demnitatii si respectului pentru fiinte 

   Art. 10. - (1) Psihologul actioneaza intotdeauna pentru oameni si in interesul acestora, 

valoarea socioeconomica a activitatii de psiholog fiind recunoscuta prin lege. Psihologul este 

obligat sa manifeste preocupare, empatie, respect si intelegere fata de beneficiari si fata de 

problemele acestora, actionand intotdeauna fara manifestari de autoritate si fara sa exploateze 

situatia beneficiarului serviciilor psihologice. 

   (2) Psihologul presteaza serviciile psihologice nediscriminatoriu, indiferent de situatia 

socioeconomica, politica, religioasa, rasiala, etnica, sexuala, culturala, de varsta sau de alta 

natura a beneficiarului/persoanei care solicita prestarea serviciilor psihologice. 

   (3) Psihologul respecta in acelasi timp valori umanitare, determinate insa si de natura 

profesiei sale, astfel incat acesta trebuie sa aiba in vedere, intotdeauna, asigurarea respectului 

si demnitatii umane, actionand pentru ameliorarea afectiunilor de ordin psihologic, precum si 

pentru evitarea sau eliminarea efectelor unor evenimente tragice din viata oamenilor. 

   (4) Psihologul are in vedere intotdeauna interesul superior al copilului minor, serviciile 

psihologice sunt parte componenta a serviciilor de sanatate, acestea fiind benefice copilului 

minor in procesul sau de dezvoltare psihica. 

   (5) Ca membru al societatii, psihologul actioneaza intotdeauna pentru solutionarea 

problemelor sociale, intervenind in limita posibilitatilor si competentelor sale, precum si a 

conditiilor in care acestea se manifesta, in vederea solutionarii sau ameliorarii lor. 

Sectiunea a 5-a 

Principiul primordialitatii interesului fiintei umane 

   Art. 11. - In toate deciziile profesionale cu caracter psihologic, psihologul trebuie sa se 

asigure ca interesul si binele fiintei umane prevaleaza interesului societatii ori al stiintei. 

  

Sectiunea a 6-a 

Principiul liberei concurente profesionale 

   Art. 12. - (1) Psihologul este un profesionist persoana fizica si nu un comerciant, acesta nu 

realizeaza acte de comert, ci acte profesionale, specifice profesionistilor liberali, astfel incat 

psihologul trebuie sa actioneze liber intr-o piata concurentiala bazata numai pe competenta 

profesionala si nu in functie de situatia economica. 



   (2) Psihologul este autorizat sa informeze beneficiarii despre serviciile psihologice pe care 

le ofera, cu conditia ca informatia sa fie fidela, veridica si cu respectarea secretului 

profesional. 

   (3) Publicitatea personala efectuata de catre un psiholog, indiferent de mijlocul media 

utilizat: presa, radioul, televiziunea, comunicarea comerciala electronica sau altele, este 

autorizata in masura in care ea prezinta titlul profesional al psihologului, treapta sa de 

specializare, specialitatile profesionale in care este atestat, forma de exercitare a profesiei, 

precum si portofoliul de clientela, fara a da relatii despre cazurile solutionate, opiniile 

beneficiarilor, rezultatele inregistrate, preturi/onorarii sau calitatea serviciilor prestate. Oferta 

individuala de servicii psihologice catre beneficiar poate cuprinde descrierea serviciilor, pretul 

si portofoliul de clientela. 

   (4) Psihologul realizeaza interventii psihologice unice, astfel incat acesta nu poate aprecia 

valoarea sau oportunitatea interventiilor psihologice ale altor psihologi ori comparativ cu alti 

psihologi, nu poate formula puncte de vedere cu privire la actele profesionale ale altui 

psiholog, realizata sub titlul profesional de psiholog, si nu poate interveni in niciun fel in 

relatia stabilita de catre un alt psiholog cu clientul acestuia, cu exceptia activitatii de 

supervizare profesionala. 

   (5) In cazul in care opinia psihologului priveste un act de autoritate sau un act eliberat de 

catre o institutie/persoana juridica, aceasta este admisa. 

   (6) Activitatea psihologului are in vedere valoarea sociala a acestei profesii pentru societate, 

acesta neputand urmari ca scop al activitatii sale profesionale numai obtinerea de foloase 

materiale. 

  

Sectiunea a 7-a 

Principiul evitarii conflictului de interese 

   Art. 13. - (1) Psihologul trebuie sa evite situatia in care ar putea sa planeze suspiciuni in 

legatura cu interesul sau fata de un beneficiar. Psihologul trebuie sa actioneze intotdeauna 

dintr-o singura pozitie profesionala, acesta nu trebuie sa se prezinte ca apropiat, ruda, sfatuitor 

si nici ca reprezentantul sau aparatorul unuia dintre beneficiarii serviciilor psihologice. 

   (2) Psihologul trebuie sa se abtina sa colaboreze cu un beneficiar atunci cand se iveste un 

conflict de interese, cand secretul profesional risca sa fie violat sau cand independenta sa risca 

sa fie stirbita. 

 

Sectiunea a 8-a 

Principiul confidentialitatii si pastrarii secretului profesional 
   Art. 14. - (1) Prin insasi natura misiunii sale, psihologul este depozitarul secretelor 

beneficiarului serviciilor psihologice si destinatarul informatiilor sale de natura confidentiala. 

Fara o garantie a confidentialitatii, increderea in profesia de psiholog si in activitatea 

psihologului nu poate exista. 

   (2) Obligatia psihologului cu privire la secretul profesional serveste atat beneficiarului 

serviciilor psihologice, cat si psihologului, fiind in acord cu Constitutia 

Romaniei. 

   (3) Obligatia psihologului cu privire la confidentialitatea si secretul profesional nu este 

limitata in timp. Confidentialitatea si secretul profesional sunt recunoscute ca fiind, 

deopotriva, drepturi si indatoriri fundamentale ale psihologului. 

   (4) Psihologul stabileste prin contractele incheiate si prin regulamentele interne ale formei 

de exercitare ale profesiei obligatia angajatilor sai si a oricarei persoane care colaboreaza cu 

acesta in activitatea sa profesionala sa respecte confidentialitatea si secretul profesional. 

   (5) Psihologul nu poate fi obligat de catre angajator sau de catre o alta persoana neautorizata 

sa comunice datele confidentiale sau secretul profesional, cu exceptia prevederilor exprese ale 



legii, la solicitarea instantei de judecata. 

Sectiunea a 9-a 

Principiul informarii si obtinerii consimtamantului prealabil 
   Art. 15. - (1) Serviciile psihologice furnizate de catre psihologi sunt necesare si utile 

oricarei persoane, in functie de nevoile fiecareia, acestea insa se realizeaza in anumite 

conditii, cu o anumita metodologie specifica, prezentand uneori in functie de beneficiar 

anumite particularitati si riscuri, despre care psihologul are obligatia de a informa 

beneficiarul. 

   (2) Accesul la serviciile psihologice este liber, insa conditiile, scopul, durata, procedurile si 

metodele utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidentialitatii actului psihologic, precum 

si dreptul beneficiarului de a intrerupe sau de a se retrage oricand din sedinta psihologica 

trebuie sa fie cunoscute de catre acesta inainte de prestarea serviciilor. 

   (3) Nicio evaluare/interventie psihologica nu se poate efectua decat dupa ce beneficiarul 

direct si-a dat in scris consimtamantul prealabil, liber si in cunostinta de cauza. In aceleasi 

conditii, consimtamantul se poate retrage in orice moment al evaluarii/interventiei psihologice 

de catre beneficiar. 

   (4) Dispozitiile privind retragerea consimtamantului sunt valabile si in ceea ce priveste 

consimtamantul exprimat, in conditiile legii, de catre alta persoana sau institutie decat 

beneficiarul direct al evaluarii/interventiei psihologice. 

   (5) Atunci cand, din cauza unei situatii de urgenta, nu se poate obtine consimtamantul 

prealabil scris al beneficiarului, se va putea proceda imediat la orice evaluare/interventie 

psihologica indispensabila din punct de vedere psihologic si al starii de sanatate, in interesul 

beneficiarului. In situatii de urgenta nu mai este necesar consimtamantul prealabil al 

reprezentantilor legali pentru beneficiarul incapabil. 

   (6) Atunci cand, potrivit legii, din cauza unei boli psihice sau unei alte cauze, beneficiarul 

direct nu are capacitatea de a consimti la o evaluare/interventie psihologica, aceasta nu se 

poate efectua fara acordul reprezentantului sau legal ori fara autorizarea unei autoritati sau a 

unei persoane desemnate prin lege ori a unei instante de judecata. 

   Art. 16. - (1) In cazul in care beneficiarul direct al serviciilor psihologice este un copil 

minor sau o alta persoana aflata sub tutela, psihologul este obligat sa obtina acordul si 

consimtamantul pentru evaluarea sau asistenta psihologica de la cel putin unul dintre 

reprezentantii legali ai acestora. 

   (2) Evaluarea psihologica a copilului minor nu poate fi impiedicata in niciun fel de catre 

reprezentantii legali ai acestuia, daca aceasta este necesara pentru evaluarea starii de sanatate 

a copilului, in interesul superior al acestuia. Interventia psihologica ce are efect asupra 

psihicului minorului (psihoterapie, consiliere psihologica, interventie logopedica etc.) poate fi 

realizata in cazul in care copilul minor sau reprezentantii legali ai acestuia sunt de acord. 

   (3) In cazul situatiilor de urgenta, pentru a realiza o evaluare sau o interventie psihologica, 

reclamata de starea psihica a beneficiarului direct, precum si de alte conditii critice de mediu, 

psihologul poate aprecia oportunitatea obtinerii acordului, precum si a consimtamantului 

prealabil al reprezentantilor legali, in acest caz operand forta majora. 

   (4) Rezultatele evaluarii sau interventiei psihologice realizate de catre psiholog in conditiile 

alin. (3) nu pot fi emise sub forma unor rapoarte de evaluare/expertiza psihologica in cauze 

civile sau de familie, pentru a fi utilizate de catre reprezentantii legali in vederea obtinerii 

unor drepturi personale, evaluarile/ interventiile psihologice fiind realizate numai in vederea 

evaluarii/ameliorarii starii psihice a beneficiarului direct si inaintarii unor recomandari de 

specialitate. 

   (5) In avizele sau rapoartele elaborate pe baza evaluarilor psihologice ale copilului minor 

sau ale persoanelor aflate sub tutela, realizate in conditiile alin. (2) si (3), psihologii sunt 

obligati sa precizeze daca acestea pot/nu pot fi utilizate de catre reprezentantii legali in 



vederea obtinerii unor drepturi personale, inclusiv pentru incredintarea minorului, rezultatele/ 

recomandarile elaborate de catre psiholog neavand valoare de expertiza, fiind realizate in 

conditii care reclamau urgenta evaluare sau interventie psihologica. 

   (6) Evaluarile/Interventiile psihologice realizate la cererea/cu aprobarea expresa a 

instantelor de judecata au caracter obligatoriu, psihologul fiind absolvit de orice 

responsabilitate cu privire la nerespectarea conditiilor de obtinere a acordului din partea 

beneficiarului direct sau a reprezentantilor legali ai copilului minor. Evaluarile psihologice 

realizate in aceste conditii au caracterul unor expertize psihologice judiciare. 

   (7) Psihologul, in functie de varsta si gradul de maturitate ale beneficiarului minor, in 

situatii de urgenta si numai strict in interesul superior al copilului minor, luand in considerare 

solicitarea acestuia, poate realiza evaluarea psihologica fara acordul reprezentantilor sai 

legali, cu conditia anuntarii de indata a acestora sau a autoritatii tutelare. 

   (8) In cazul in care evaluarea psihologica a copilului minor a fost realizata numai in 

prezenta unui singur parinte, psihologul este obligat sa mentioneze in raportul eliberat 

imposibilitatea evaluarii psihologice a relatiei acestuia cu celalalt parinte. 

Sectiunea a 10-a 

Principiul formarii profesionale continue 

   Art. 17. - (1) Psihologii, ca si profesionisti liberali, au o responsabilitate univoca de a-si 

mentine nivelul de competenta in domeniul lor de activitate si de a participa la formarea si 

dezvoltarea profesionala continua pe parcursul intregii lor activitati profesionale. 

   (2) Beneficiarii, care solicita serviciile profesionale, sunt indreptatiti sa beneficieze de 

servicii profesionale realizate de catre psihologi care sa detina in mod actualizat cunostintele 

si informatiile din domeniul lor de activitate. Actualizarea cunostintelor profesionale se poate 

realiza potrivit modalitatilor de formare profesionala continua reglementate. 

   (3) Psihologul se informeaza cu privire la noile descoperiri stiintifice in domeniul 

psihologiei si transmite, in grupurile profesionale, informatiile dobandite in activitatea sa. 

  

Sectiunea a 11-a 

Principiul confraternitatii si colegialitatii 

   Art. 18. - (1) Confraternitatea impune ca relatiile dintre psihologi sa fie bazate atat pe 

incredere, spre interesul beneficiarului serviciilor psihologice, cat si pe baza criteriului evitarii 

oricarui comportament susceptibil sa impieteze bunei reputatii a profesiei de psiholog. 

   (2) Confraternitatea nu trebuie sa puna niciodata in opozitie interesele psihologilor cu 

interesele beneficiarului serviciilor psihologice. 

   (3) Psihologul recunoaste drept confrate pe orice psiholog dintr-un alt stat membru al 

Uniunii Europene si manifesta fata de acesta un comportament colegial si loial, in conditii de 

reciprocitate. 

Sectiunea a 12-a 

Principiul nemedierii relatiei psiholog-beneficiar/pacient 

   Art. 19. - (1) Orice decizie profesionala a psihologului se bazeaza pe examinarea personala 

si nemediata a beneficiarului direct, de catre psihologul examinator. 

   (2) Raportul contractual dintre psiholog si beneficiarul serviciilor psihologice se incheie in 

mod direct, fara intermediari. 

   (3) Onorariul aferent desfasurarii activitatii psihologice este negociat, in mod direct, de catre 

psiholog, ca titular al formei de exercitare a profesiei, cu beneficiarul serviciilor psihologice. 

   (4) Salariul aferent desfasurarii activitatii psihologice este negociat, de catre psiholog, in 

mod direct cu angajatorul/ beneficiarul contractual. 

 



Sectiunea a 13-a 

Principiul obligatiei de mijloace in activitatea psihologica 

   Art. 20.  -Psihologul isi dedica intreaga competenta, stiinta si pricepere pentru interesul 

beneficiarului/pacientului sau si va depune toata diligenta de care este capabil pentru a se 

asigura ca decizia luata este corecta, iar pacientul beneficiaza de maximum de garantii in 

raport cu conditiile concrete, astfel incat starea sa de sanatate sa nu aiba de suferit. 

 

Sectiunea a 14-a 

Principiul dreptului beneficiarului  

la o a doua opinie in specialitate 

   Art. 21. - (1) In toate situatiile, psihologul va respecta dreptul beneficiarului direct de a 

obtine o a doua opinie de specialitate. 

   (2) In cazul in care beneficiarul doreste sa efectueze o alta examinare psihologica, 

psihologul examinator initial poate sa efectueze reexaminarea dupa cel putin 72 de ore de la 

efectuarea examinarii psihologice initiale. 

   (3) In cazul in care beneficiarul este nemultumit de concluziile examinarii psihologice 

initiale si doreste o a doua opinie de specialitate, aceasta va putea fi realizata de catre un alt 

psiholog dupa cel putin 72 de ore de la examinarea psihologica initiala. 

   (4) In cazul constatarii riscului de adictie, prezent in cazul beneficiarului, psihologul care 

efectueaza reexaminarea sau psihologul caruia i s-a solicitat cea de-a doua opinie de 

specialitate solicita beneficiarului direct sa prezinte dovada realizarii unui consult medical de 

specialitate, iar in cazul in care se confirma adictia, sa prezinte dovada ca se afla in ingrijire 

de specialitate. 

  

Sectiunea a 15-a 

Principiul obligatiei de finalizare a activitatii psihologice 

   Art. 22. - (1) Psihologul se va asigura ca beneficiarul direct a fost informat cu privire la 

natura si limitele relatiei psiholog-beneficiar/pacient si ca are o asteptare corecta cu privire la 

rezultatele actului psihologic si la serviciile psihologice pe care acesta urmeaza sa le 

primeasca. 

   (2) Odata incheiat contractul de prestari de servicii psihologice, psihologul este obligat sa 

duca la indeplinire toate sarcinile asumate, asa cum rezulta din continutul contractului 

incheiat. 

   (3) Refuzul evaluarii/interventiei psihologice poate avea loc strict in conditiile legii sau 

daca, prin solicitarea formulata, persoana in cauza ii cere psihologului acte de natura a-i stirbi 

independenta profesionala, a-i afecta imaginea sau valorile morale sau daca apreciaza ca 

solicitarea nu este conforma cu principiile fundamentale ale exercitarii profesiei de psiholog. 

   (4) In toate cazurile, psihologul ii va explica beneficiarului motivele care au stat la baza 

refuzului sau, se va asigura ca prin refuzul furnizarii serviciilor psihologice viata sau sanatatea 

persoanei in cauza nu sunt puse in pericol si, in masura in care refuzul este bazat pe incalcarea 

convingerilor sale morale, va indruma persoana in cauza spre un alt psiholog sau o alta forma 

de exercitare a profesiei. 

Capitolul VI 

Raspunderea disciplinara 

   Art. 23. - (1) Raspunderea disciplinara a psihologului reprezinta un ansamblu de norme 

reglementate prin lege si prin actele cu caracter normativ adoptate in vederea punerii in 

aplicare, detalierii si executarii dispozitiilor legale, in vederea stabilirii procedurilor 

administrative si profesionale pentru identificarea intinderii responsabilitatii profesionale, 

precum si a eventualelor abateri si sanctiuni aplicabile psihologilor. 

   (2) Raspunderea disciplinara reprezinta o etapa preliminara raspunderii penale, civile, 



contraventionale, administrative, materiale sau de alta natura, care sunt aplicabile psihologului 

pentru o fapta de natura profesionala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 

   (3) Abaterile disciplinare constatate potrivit anexei care face parte din prezentul cod 

deontologic si sanctiunile disciplinare aplicate de organele prevazute in lege sunt opozabile 

psihologilor, beneficiarilor, angajatorilor, precum si institutiilor publice si private cu care 

psihologii interactioneaza profesional, in conditiile legii. 

   (4) Procedurile si actele specifice raspunderii disciplinare a psihologilor au caracter 

profesional, acestea neputand fi inlocuite sau asimilate cu actele sau demersurile judiciare. 

   (5) Stabilirea culpei profesionale si a abaterilor profesionale ale psihologilor se realizeaza 

numai in cadrul procedurilor raspunderii disciplinare, in conditiile legii si ale prezentului cod 

deontologic. 

 

Capitolul VII 

Dispozitii finale 

Art. 24. - (1) Consiliul, Comitetul director, Comisia de deontologie si disciplina si celelalte 

comisii de specialitate ale Colegiului pun in aplicare si interpreteaza prevederile prezentului 

cod deontologic. 

   (2) Comisia de deontologie si disciplina analizeaza si apreciaza gravitatea abaterilor 

disciplinare, in raport cu conditiile in care acestea s-au manifestat, pe baza actelor si 

informatiile obtinute in cadrul procedurii raspunderii disciplinare, la propunerea comisiilor 

aplicative competente. 

   (3) Interpretarea juridica oficiala a prevederilor prezentului cod deontologic, necesara in 

executarea procedurilor de raspundere disciplinara, se realizeaza de catre Departamentul 

juridic si de comunicare al Colegiului. 

   (4) Hotararile Consiliului, Comitetului director, Comisiei de deontologie si disciplina si 

propunerile comisiilor aplicative ale Colegiului, emise in aplicarea prezentului cod 

deontologic, nu au caracter judiciar si sunt de stricta interpretare profesionala. 

   (5) Plangerile si reclamatiile privind incalcarea prevederilor prezentului Cod deontologic se 

inregistreaza in registrul general de evidenta al Colegiului, fiind directionate spre solutionare 

potrivit procedurii raspunderii disciplinare si/sau medierii/concilierii de catre reprezentantul 

legal al Colegiului. 

   (6) Principiile deontologice si abaterile disciplinare se detaliaza potrivit dispozitiilor 

ghidurilor de bune practici aprobate de catre Comitetul director, fara sa contravina acestora, la 

propunerea comisiilor aplicative. 

   Art. 25. - (1) De la data intrarii in vigoare a prezentului cod deontologic, toate cazurile 

sesizate, aflate in procedura raspunderii disciplinare, se analizeaza si se solutioneaza potrivit 

prevederilor acestuia. 

   (2) Prezentul cod deontologic se aplica tuturor cazurilor sesizate incepand cu data intrarii in 

vigoare a acestuia, indiferent de data faptei sesizate. 

   (3) Abaterile disciplinare ce pot fi constatate in procedura raspunderii disciplinare sunt 

prevazute in anexa. 

           ANEXA 

              la codul deontologic 

ABATERI DISCIPLINARE 
Sectiunea 1 

Abateri privind competenta, specializarea 

si integritatea profesionala 
   Art. 1. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care presteaza servicii 

psihologice intr-o alta specialitate decat cea in care este atestat. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care presteaza servicii psihologice 



corespunzatoare unei trepte de competenta/specializare superioara celei in care a fost atestat. 

   (3) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care presteaza servicii psihologice prin 

alte forme de exercitare ale profesiei decat cele prevazute in mod limitativ prin art. 13-15 din 

lege (cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau structuri de 

psihologie), cu exceptia studiilor si cercetarilor stiintifice. 

   (4) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care intocmeste si/sau prezinta acte si 

materiale in vederea inducerii in eroare a beneficiarilor serviciilor psihologice cu privire la 

competentele sale profesionale. 

   (5) In cazul in care a fost demarata procedura raspunderii penale, procedura raspunderii 

disciplinare se suspenda pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile sau pana la 

scoaterea de sub urmarirea penala a psihologului in cauza. 

   Art. 2. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care nu utilizeaza in 

activitatea profesionala metodele si tehnicile de evaluare si asistenta psihologica adecvate 

specialitatii interventiei psihologice pe care o realizeaza. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care faciliteaza beneficiarului 

serviciilor psihologice obtinerea unui aviz/raport psihologic favorabil prin nerealizarea unei 

evaluari corespunzatoare sau prin modificarea si ajustarea rezultatelor evaluarii psihologice. 

In cazul in care a fost demarata procedura raspunderii penale, procedura raspunderii 

disciplinare se suspenda pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile sau pana la 

scoaterea de sub urmarire penala a psihologului in cauza. 

   (3) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care se prezinta sub titlul profesional 

de psiholog sau accepta sa fie prezentat sub acest titlu profesional si utilizeaza metodele si 

tehnicile de evaluare psihologica, participand la un spectacol mediatic sau la activitati de 

divertisment, prin care se aduce atingere secretului profesional sau integritatii profesionale a 

altor psihologi sau a altor persoane. 

   (4) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care se prezinta sub titlul profesional 

de psiholog sau accepta sa fie prezentat sub acest titlu profesional si manifesta un 

comportament inadecvat, adresand direct jigniri sau aducand injurii la adresa altor persoane. 

   (5) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care in vederea obtinerii unor foloase 

materiale, direct sau indirect, ori pentru obtinerea unor favoruri de orice natura, pentru acesta 

sau pentru o alta persoana, faciliteaza beneficiarilor serviciilor psihologice obtinerea unui aviz 

psihologic, a unui raport psihologic sau a unei opinii profesionale favorabile, contrar 

rezultatelor reale obtinute. In cazul in care a fost demarata procedura raspunderii penale, 

procedura raspunderii disciplinare se suspenda pana la pronuntarea unei hotarari definitive si 

irevocabile sau pana la scoaterea de sub urmarire penala a psihologului in cauza. 

   (6) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care conditioneaza interventia 

psihologica sau rezultatele probabile ale interventiei psihologice de obtinere a unor favoruri 

pentru acesta sau pentru o alta persoana. 

Sectiunea a 2-a 

Abateri privind responsabilitatea stiintifica si profesionala 

Art. 3. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care utilizeaza in activitatea 

profesionala metode si tehnici de evaluare si asistenta psihologica standardizate licentiate 

pentru care nu detine dreptul de utilizare de la producatorul sau distribuitorul autorizat si 

avizat profesional de catre Colegiu. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care utilizeaza in activitatea 

profesionala, in vederea stabilirii psihodiagnosticului, metode si tehnici de evaluare si 

asistenta psihologica standardizate licentiate, care nu au primit avizul Colegiului. 

   (3) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care isi fundamenteaza 

psihodiagnosticul in activitatea profesionala pe rezultatele obtinute in urma aplicarii 

metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica in care concluziile sunt 



generate/analizate de catre o alta persoana/entitate decat psihologul examinator. 

   (4) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care utilizeaza doar o metoda de 

evaluare si asistenta psihologica, indiferent daca aceasta este standardizata, in vederea 

stabilirii psihodiagnosticului. 

   (5) Constituie abatere disciplinara utilizarea de catre psiholog doar a unei metode proprii de 

evaluare si asistenta psihologica in vederea stabilirii unui psihodiagnostic, inainte ca aceasta 

sa fie validata si etalonata. Nu constituie abatere disciplinara construirea, validarea, etalonarea 

si utilizarea de catre psiholog a uneia sau mai multor metode sau tehnici proprii de evaluare si 

asistenta psihologica. 

   Art. 4. - (1) Constituie abatere disciplinara neparafarea sau nesecurizarea prin timbrare 

profesionala de catre psihologul examinator a avizului/raportului psihologic elaborat pe baza 

unei evaluari psihologice realizate de catre acesta. Avizele sau rapoartele psihologice emise 

de catre psihologul salariat/numit in functie, care sunt pentru uzul intern al angajatorului 

psihologului, nu se timbreaza. 

   (2) Constituie abatere disciplinara neprecizarea in cuprinsul unui raport psihologic a 

metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica utilizate de catre psiholog in 

fundamentarea concluziilor profesionale. 

   (3) Constituie abatere disciplinara prevederea in cadrul unui aviz/raport psihologic a unor 

aprecieri jignitoare directe ale psihologului cu privire la persoana evaluata sau cu privire la 

alte persoane despre care se face referire in cadrul evaluarii psihologice. 

   (4) Raportul psihologic se redacteaza intr-un limbaj simplu, literar, accesibil si 

nespecializat, fara reproduceri ale dialogului dintre psiholog si persoana evaluata psihologic. 

Concluziile raportului/avizului psihologic se redacteaza intr-un limbaj accesibil si 

nespecializat, fara aprecieri bombastice, fara precizarea/sugerarea solutiilor judiciare, intr-un 

mod sintetic, raportate numai la obiectivele evaluarii si la rezultatele psihologice obtinute.  

 

Sectiunea a 3-a 

Abateri privind independenta, nediscriminarea si impartialitatea profesionala 
   Art. 5. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care actioneaza sau 

conditioneaza actul sau profesional de initiativa sau decizia unei alte persoane care nu detine 

titlul profesional de psiholog. De asemenea, constituie abatere disciplinara fapta psihologului 

care conditioneaza actul profesional propriu de decizia sau initiativa unui tert. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care interzice sau obliga, in mod 

direct, prestarea serviciilor psihologice de catre un alt psiholog. 

   (3) Constituie abatere disciplinara orice fapta a psihologului care incalca prevederile art. 4 

alin. (1) din lege si ale art. 7 din normele privind independenta profesionala. 

   Art. 6. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care prin avizul/raportul 

psihologic emis prevede un psihodiagnostic mai avantajos pentru utilizarea de catre 

beneficiarul serviciilor psihologice sau angajatorul acestuia ori pentru utilizarea de catre alte 

persoane interesate, in raport cu rezultatele reale ale evaluarii psihologice. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care, plecand de la rezultate 

obiectivate prin metode si tehnici de evaluare si asistenta psihologica, emite aprecieri proprii, 

in legatura cu persoana evaluata psihologic, cu starea sa de sanatate, precum si cu privire la 

caracteristicile fizice sau psihice ale acesteia. 

Sectiunea a 4-a 

Abateri privind asigurarea demnitatii profesionale  

si respectului pentru fiinte 
   Art. 7. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care prin activitati directe sau 

indirecte discrediteaza sau submineaza, prin orice mijloc, increderea publica in profesia de 

psiholog, precum si in metodele si tehnicile de evaluare si asistenta psihologica avizate de 



catre Colegiu, utilizate de catre psihologi. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care prin activitati directe sau indirecte 

discrediteaza sau submineaza, prin orice mijloc, increderea publica in Colegiu, in membrii 

forurilor de conducere sau in reprezentantul legal al organizatiei profesionale. 

   (3) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care prin activitati directe sau indirecte 

aduce atingere demnitatii profesionale a membrilor Colegiului, precum si bunului renume al 

acestora. 

   (4) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care practica preturi/onorarii cu o 

valoare sub necesarul economic de sustinere a activitatii sale profesionale sau care permite 

intermedierea serviciilor psihologice prestate de catre alte entitati decat furnizorii de servicii 

psihologice prevazute la art. 43 din norme. 

   Art. 8. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care are o atitudine 

discriminatorie, conform definitiei principiului, in raport cu beneficiarul serviciilor 

psihologice. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care nu manifesta intelegere si 

preocupare fata de beneficiarul serviciilor psihologice, in vederea furnizarii tuturor 

informatiilor necesare pentru solutionarea sau ameliorarea problemelor psihologice ale 

acestuia. 

   (3) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care, neputand furniza serviciile 

psihologice solicitate de catre beneficiar, nu il informeaza pe acesta in legatura cu 

posibilitatea furnizarii acestor servicii de catre un alt psiholog atestat in conditiile legii. 

   (4) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care nu respecta conditiile contractuale 

privind furnizarea serviciilor psihologice sau nu respecta programul de activitate afisat, cu 

exceptia cazului fortuit sau a fortei majore. 

   (5) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care refuza sau conditioneaza in mod 

nejustificat acordarea asistentei psihologice de urgenta persoanei aflate in 

dificultate/persoanei care reclama un risc iminent de suicid/de comitere a unei 

infractiuni/contraventii, datorat starii sale psihologice. 

   (6) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care, luand la cunostinta in mod direct, 

nu intervine in vederea stoparii unei agresiuni/violente fizice sau psihice impotriva unui copil 

minor sau nu informeaza de indata autoritatile competente in vederea luarii tuturor masurilor 

care se impun, dupa caz. 

   (7) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care, luand cunostinta de comiterea 

unei infractiuni/agresiuni fizice sau psihice impotriva oamenilor/animalelor, nu informeaza 

autoritatile competente in vederea luarii tuturor masurilor care se impun. 

 

Sectiunea a 5-a 

Abateri privind libera concurenta profesionala 

   Art. 9. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care nu respecta principiul 

privind publicitatea personala, in vederea prezentarii competentelor sale profesionale sau a 

conditiilor economice de prestare a serviciilor psihologice. In vederea protejarii 

consumatorului, firma profesionala standard respecta forma si modelul indicate potrivit 

instructiunilor Colegiului. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care determina in mod direct rezilierea 

contractului de prestari de servicii psihologice incheiat intre un alt psiholog si beneficiarul 

serviciilor psihologice, prin prezentarea unei oferte mai avantajoase economic pentru 

beneficiar, cunoscand faptul ca acesta se afla deja intr-o relatie contractuala cu un alt furnizor 

de servicii psihologice. 

   (3) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care prezinta informatii economice in 

legatura cu oferta de servicii psihologice a unui alt psiholog in vederea dezavantajarii 



acestuia. 

   (4) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care utilizeaza informatiile economice 

obtinute in cadrul activitatii de reprezentare profesionala/control profesional, in activitatea sa 

profesionala, in legatura cu oferta de servicii psihologice a unui alt psiholog. 

   (5) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului de a se pronunta in public sau prin 

actele sale profesionale, in mod direct, asupra competentelor profesionale ale unui alt 

psiholog, care isi exercita profesia in una dintre formele prevazute de lege, respectiv asupra 

concluziilor profesionale stabilite intr-un caz dat de catre un alt psiholog, aflat in concurenta 

profesionala in aceeasi specialitate. 

Sectiunea a 6-a 

Abateri privind conflictul de interese 

   Art. 10. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care furnizeaza concomitent 

aceleasi servicii psihologice catre acelasi beneficiar, persoana fizica sau juridica, atat prin 

intermediul unei forme independente de exercitare a profesiei, cat si prin intermediul calitatii 

sale de salariat/functionar public. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care presteaza serviciile psihologice 

catre sot/sotie, respectiv catre o persoana cu care se afla intr-o relatie de rudenie pana la 

gradul al IV-lea inclusiv. 

   (3) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care utilizeaza in mod direct sau 

indirect datele sau informatiile obtinute in cadrul interventiei psihologice in vederea utilizarii 

acestora in calitate de martor intr-un proces penal, civil, inclusiv in cadrul proceselor avand ca 

obiect relatiile de familie sau de munca, precum si intr-un proces comercial. 

   (4) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului, care cunoscand faptul ca se afla intr-o 

relatie de concurenta profesionala sau economica cu un alt psiholog din aceeasi localitate, 

realizeaza activitatea de control profesional a acestuia. De la prevederile acestui alineat sunt 

exceptate cazurile controlului disciplinar prealabil, efectuat in vederea realizarii unei evidente 

profesionale in teritoriu. 

Sectiunea a 7-a 

Abateri privind confidentialitatea actului profesional 

 

   Art. 11. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care consta in incalcarea 

dispozitiilor art. 4 alin. (2) din lege, precum si a dispozitiilor art. 9 din norme, precum si a 

altor prevederi obligatorii din actele cu caracter normativ aprobate de catre forurile de 

conducere ale Colegiului. In cazul in care datele si informatiile care constituie secretul 

profesional sunt solicitate de catre instanta de judecata, psihologul poate furniza/divulga 

secretul profesional, fapta acestuia neconstituind abatere disciplinara. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care prezinta unei alte persoane data si 

locatia in care urmeaza sa aiba loc prestarea serviciilor psihologice catre un beneficiar, cu 

exceptia situatiilor prevazute de lege. 

   (3) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care consta in inregistrarea video 

si/sau audio a sedintei psihologice sau a unei discutii legate de exercitarea profesiei, respectiv 

utilizarea ulterioara a acesteia, fara acordul beneficiarului direct al serviciilor psihologice sau 

al entitatii angajatoare a persoanei cu care se realizeaza convorbirea, cu exceptia 

inregistrarilor accidentale. 

Sectiunea a 8-a 

Abateri privind informarea si obtinerea consimtamantului prealabil 

Art. 12. - (1) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care consta in neinformarea 

prealabila a beneficiarului serviciilor psihologice cu privire la conditiile, scopul, durata, 

procedurile si metodele utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidentialitatii actului 

psihologic, precum si asupra dreptului acestuia de a intrerupe sau de a se retrage oricand din 



sedinta psihologica, cu exceptia cazurilor de evaluare/interventie psihologica de urgenta. 

   (2) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care nu solicita si nu obtine 

consimtamantul prealabil scris al beneficiarului serviciilor psihologice cu privire la conditiile, 

scopul, durata, procedurile si metodologia utilizate, riscurile, beneficiile, limitele 

confidentialitatii actului psihologic, precum si asupra dreptului acestuia de a intrerupe sau de 

a se retrage oricand din sedinta psihologica, cu exceptia cazurilor de evaluare/interventie 

psihologica de urgenta. 

   (3) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care nu obtine acordul prealabil al cel 

putin unuia dintre reprezentantii legali ai copilului minor, care urmeaza sa fie evaluat 

psihologic, cu exceptia cazurilor de urgenta. De asemenea, constituie abatere disciplinara 

fapta psihologului de a nu preciza in continutul avizului/raportului psihologic emis pentru 

interventiile psihologice realizate in conditii de urgenta a limitelor de utilizare a acestuia. 

   (4) Constituie abatere disciplinara fapta psihologului care, realizand expertiza psihologica a 

copilului minor in prezenta unui singur reprezentant legal, nu mentioneaza in raportul eliberat 

imposibilitatea evaluarii relatiei copilului cu celalalt reprezentant legal. 

Sectiunea a 9-a 

Alte abateri disciplinare si modul de constatare a acestora 
   Art. 13. - (1) In functie de gravitatea faptelor sesizate, Comisia de deontologie si disciplina 

a Colegiului, pe baza propunerilor comisiilor aplicative si a avizelor primite, poate constata si 

alte abateri disciplinare, potrivit principiilor prevazute in Codul deontologic. 

   (2) Abaterile disciplinare ce rezulta din incalcarea principiilor Codului deontologic sunt de 

stricta interpretare, sanctiunile se aplica pentru o singura fapta, gradual si numai in raport cu 

gravitatea faptei sesizate. 

   (3) In cazul constatarii unei abateri disciplinare, sanctiunea este obligatorie, indiferent de 

nivelul acesteia. 

   Art. 14. - (1) Abaterile disciplinare constatate de catre alte entitati sau institutii, care nu au 

relevanta potrivit principiilor Codului deontologic, nu pot constitui temei pentru constatarea 

culpei profesionale si aplicarea de sanctiuni disciplinare pentru psihologi in conditiile legii. 

   (2) Nerespectarea de catre psihologii sanctionati a termenelor, recomandarilor si conditiilor 

prevazute in sanctiunile disciplinare comunicate constituie abatere disciplinara si se 

sanctioneaza in mod distinct, in conditiile legii 

ANEXA Nr. 2 

CODUL DE PROCEDURA DISCIPLINARA 
   Preambul 

   Codul de procedura disciplinara este aprobat pentru aplicarea Legii nr. 213/2004 privind 

exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si 

functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, reprezentand un instrument necesar in 

procesul de organizare a exercitarii profesiei de psiholog in Romania, pentru asigurarea 

echilibrului drepturilor si obligatiilor profesionale corelative. 

   Codul de procedura disciplinara reprezinta instrumentul-garant al respectarii principiului 

primordialitatii raspunderii profesionale, nejudiciare, fata de orice alta forma de raspundere, 

care se bazeaza pe culpa profesionala dovedita. 

   Culpa profesionala constatata de catre corpul profesional constituie singurul temei care, 

ulterior, ar putea fundamenta o alta posibila forma de raspundere administrativa sau judiciara, 

procedura inversa nefiind acceptata, cu exceptia cazurilor in care s-a dispus inceperea 

urmaririi penale. 

   Prin actualul cod de procedura disciplinara, psihologului profesionist ii este garantat dreptul 

la o analiza specializata a actului sau profesional, prin eliminarea unor posibile neajunsuri ale 

altor forme de raspundere reglementate, determinate de necunoasterea specificului exercitarii 
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profesiei de psiholog si a standardelor de calitate in serviciile psihologice. 

   Beneficiarii serviciilor psihologice au posibilitatea sa isi apere drepturile impotriva 

practicilor ilegale sau nedeontologice, care ar putea fi identificate pe piata serviciilor 

psihologice. Codul de procedura disciplinara permite transparenta procedurilor raspunderii 

disciplinare, precum si identificarea de solutii alternative de stingere a unor conflicte, aparute 

in legatura cu exercitarea profesiei de psiholog. 

   Codul de procedura disciplinara asigura conditiile necesare pentru solutionarea 

cazurilor privind incalcarea normelor deontologice si de disciplina profesionala intr-un termen 

rezonabil. 

   Codul de procedura disciplinara este in acord cu Constitutia Romaniei, republicata, 

Conventia Universala a Drepturilor Omului si cu tratatele constitutive ale Uniunii Europene in 

care Romania este parte semnatara. 

Capitolul I 

Dispozitii generale 

Articolul 1 

Prezentul cod de procedura disciplinara, denumit in continuare Cod, contine principalele 

norme de procedura disciplinara prin care se urmaresc asigurarea exercitarii eficiente a 

atributiilor forurilor de conducere ale Colegiului Psihologilor din Romania, denumit in 

continuare Colegiu, si garantarea drepturilor psihologilor si beneficiarilor serviciilor 

psihologice. 

Capitolul II 

Procedura raspunderii disciplinare 
   Art. 2. - (1) Procedura unica in urma careia poate fi sanctionat disciplinar un psiholog este 

procedura raspunderii disciplinare prevazute in prezentul cod. 

   (2) Plangerea, formulata potrivit formularului de plangere, reprezinta singurul temei al 

demararii procedurii raspunderii disciplinare. In cazuri temeinic motivate, raspunderea 

disciplinara poate fi activata si din oficiu, in baza rolului activ al Comisiei de deontologie si 

disciplina, denumita in continuare comisie. Orice alta forma de plangere se considera nula de 

drept pentru demararea procedurilor raspunderii disciplinare. 

   (3) Psihologii care formeaza obiectul raspunderii disciplinare si beneficiarii serviciilor 

psihologice, care au formulat plangeri, pot utiliza orice mijloc procedural reglementat de 

Colegiu, in vederea stingerii conflictului aparut in legatura cu exercitarea profesiei de 

psiholog. 

   (4) Analizarea, avizarea si, dupa caz, sanctionarea unei fapte relevante din punct de vedere 

deontologic se realizeaza numai in cadrul procedurii raspunderii disciplinare. 

 

Sectiunea 1 

Etapele procedurii raspunderii disciplinare 

   Art. 3. - (1) Etapele procedurii raspunderii disciplinare sunt reglementate in prezenta 

sectiune. 

   (2) Procedura raspunderii disciplinare este constituita din 6 etape distincte si succesive. 

   (3) Concilierea partilor poate interveni in orice etapa a procedurii raspunderii disciplinare, 

aceasta conducand automat la suspendarea procedurii si inchiderea cazului. Dovada concilierii 

partilor se realizeaza potrivit unui formular special elaborat si actualizat de catre 

Departamentul juridic si de comunicare. 

   ETAPA I 

   Art. 4. - (1) Plangerea, cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in baza 

Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica sau a Legii nr. 

213/2004, denumita in continuare lege, in scris ori prin posta electronica, pe care o persoana 
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interesata, numita petent, o adreseaza forurilor de conducere ale Colegiului, poate constitui 

temei pentru demararea procedurii raspunderii disciplinare cu conditia completarii si semnarii 

formularului de plangere elaborat si actualizat de catre Departamentul juridic si de 

comunicare. 

   (2) Plangerea completata potrivit conditiilor stipulate la alin. (1) se depune impreuna cu 

celelalte documente doveditoare, dupa caz, la secretariatul Comitetului director, care o va 

inregistra in Registrul general de evidenta al Colegiului. 

   (3) Plangerea formulata de catre petent vizeaza un singur psiholog, plangerile colective 

nefiind acceptate. 

   (4) Datele de identificare ale petentului si psihologului reclamat se inscriu in inventarul 

dosarului in mod obligatoriu. 

   ETAPA a II-a 

   Art. 5. - (1) Dupa inregistrarea plangerii, aceasta este analizata de catre presedintele 

Colegiului, care, in functie de situatie si optiunea petentului, poate propune medierea 

conflictului sau concilierea partilor. 

   (2) In cazul imposibilitatii organizarii unei sedinte de mediere profesionala sau dupa 

epuizarea acestei proceduri, fara concilierea partilor, presedintele Colegiului inainteaza 

plangerea impreuna cu documentele doveditoare pentru continuarea procedurii raspunderii 

disciplinare. 

   (3) Presedintele Colegiului poate propune partilor si alte forme de stingere a conflictului 

sesizat, acceptate de parti, dupa caz, in conditiile legii. 

   (4) In cazul in care, dupa analiza plangerii, se constata ca aceasta este adresata in mod 

eronat sau nu formeaza obiectul unei proceduri de raspundere profesionala, presedintele 

Colegiului poate solutiona cererea depusa sau poate sa o inainteze spre solutionare uneia sau 

mai multor comisii de specialitate. 

   ETAPA a III-a 

   Art. 6. - (1) Departamentul juridic si de comunicare analizeaza temeiul juridic al plangerii 

formulate de catre petent si avizeaza incadrarea juridica a faptelor descrise in plangere. 

   (2) Avizul juridic este obligatoriu pentru incadrarea juridica a faptelor descrise in plangere, 

necesar in analiza ce urmeaza sa fie efectuata de catre comisie si de catre comisiile de 

specialitate. 

   (3) Concluziile avizului juridic se inscriu in mod obligatoriu in inventarul dosarului. 

   ETAPA a IV-a 

   Art. 7. - (1) Dupa obtinerea avizului juridic, plangerea este analizata de catre 

comisia/comisiile de specialitate, dupa caz, in functie de specialitatea/specialitatile 

profesionala/profesionale in care a fost exercitata profesia de psiholog la data realizarii actelor 

profesionale reclamate. 

   (2) Avizul emis de catre comisia/comisiile de specialitate vizeaza raspunderea disciplinara a 

psihologului reclamat in raport cu un act profesional, efectuat de catre acesta, pentru 

constatarea unei eventuale culpe profesionale sau constatarea lipsei culpei profesionale in 

sarcina psihologului. 

   (3) In raport cu dispozitiile art. 55 din lege, in cazul constatarii culpei profesionale, 

comisia/comisiile de specialitate propune/propun comisiei aplicarea unei sanctiuni 

disciplinare, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (1) din lege, dupa caz. 

   (4) Concluziile avizului emis de catre comisia/comisiile de specialitate se inscriu in mod 

obligatoriu in inventarul dosarului. 

   ETAPA a V-a 

   Art. 8. - (1) Dupa parcurgerea etapelor anterioare, comisia analizeaza plangerea formulata 

de catre petent, impreuna cu celelalte avize emise, si stabileste necesitatea 

inceperii/neinceperii cercetarii disciplinare, dupa caz. 



   (2) Neinceperea cercetarii disciplinare atrage in mod automat suspendarea procedurii 

raspunderii disciplinare si inchiderea dosarului. Neinceperea cercetarii disciplinare constituie 

un mijloc de solutionare a plangerii, care se motiveaza in mod obligatoriu. 

   Art. 9. - (1) In cazul inceperii cercetarii disciplinare, comisia convoaca de urgenta partile, 

petentul si psihologul reclamat, separat, in prima sa sedinta lucrativa, dupa caz. 

   (2) Dupa ascultarea celor doua parti, precum si dupa analizarea raspunsurilor date de catre 

acestea la intrebarile formulate de catre membrii comisiei, avand in vedere avizele si 

propunerile de la dosar, aceasta stabileste daca psihologul reclamat este vinovat de incalcarea 

Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de libera practica sau a altei norme 

deontologice prevazute in actele normative de reglementare a profesiei de psiholog. 

   (3) In raport cu raspunderea disciplinara a psihologului reclamat si cu gravitatea faptei 

sesizate, comisia poate hotari: 

   a) nesanctionarea psihologului reclamat si inchiderea dosarului; 

   b) sanctionarea psihologului reclamat potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (1) lit. a)-b) din lege; 

   c) inaintarea catre Comitetul director al Colegiului a propunerii de sanctionare a 

psihologului potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (1) lit. c)-d) din lege. 

   (4) Concluziile hotararii comisiei se inscriu in mod obligatoriu in inventarul dosarului, 

urmand ca motivatia si detalierea acesteia sa fie inscrise in procesul-verbal al sedintei. 

   (5) Perioada desfasurarii procedurilor raspunderii disciplinare nu poate depasi 45 de zile 

calendaristice, cu exceptia inaintarii catre Comitetul director al Colegiului a propunerii de 

sanctionare a psihologului potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (1) lit. c)-d) din lege, fara a putea 

depasi un termen suplimentar de 15 zile calendaristice de la data sedintei Comitetului director. 

   Art. 10. - (1) In cazul in care, pentru lamurirea situatiei, comisia considera necesar, 

psihologul reclamat poate fi obligat sa prezinte metodele si tehnicile de evaluare si asistenta 

psihologica utilizate in cazul dedus analizei disciplinare. 

   (2) In cazuri exceptionale, cand lamurirea situatiei nu se poate realiza decat printr-o analiza 

la fata locului, comisia poate aproba efectuarea unei cercetari disciplinare pe teren de catre 2 

membri ai acesteia. 

   (3) Cercetarea disciplinara pe teren se finalizeaza prin incheierea de catre membrii comisiei 

a unui proces-verbal de constatare, care va fi prezentat spre analiza comisiei, cu prelungirea 

corespunzatoare a termenului de solutionare a plangerii. 

   Art. 11. - (1) Partile au dreptul si obligatia sa participe la cercetarea disciplinara a cazului, 

fiind convocate separat, acestea putand prezenta argumente si probe in sustinerea punctului 

lor de vedere pe toata perioada desfasurarii procedurii raspunderii disciplinare. 

   (2) Partile pot fi asistate de catre un aparator, avocat sau consilier juridic, dupa caz, in 

conditiile legislatiei specifice, care garanteaza dreptul la aparare, fara ca acestia sa poata 

participa la analiza metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta psihologica, prezentate ca 

dovezi cu caracter confidential sau de secret profesional. In cazul in care prezenta 

psihologului este strict pentru analiza metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta 

psihologica in contextul faptei sesizate, aceasta se realizeaza numai in prezenta psihologului. 

   (3) In cazul in care, dupa solutionarea plangerii, partile aduc argumente sau dovezi noi in 

sustinerea punctului lor de vedere, o noua solutie va putea fi data numai dupa formularea unei 

noi plangeri, cu respectarea formei prevazute in prezentul cod.ETAPA a VI-a 

   Art. 12. - (1) In cazul in care comisia inainteaza plangerea Comitetului director al 

Colegiului pentru solutionare, toate avizele, propunerile si documentele de la dosar vor sta la 

dispozitia Comitetului director spre consultare si analiza. 

   (2) In prima sedinta lucrativa, pe baza propunerii comisiei, Comitetul director al Colegiului 

va analiza si aproba prin vot solutionarea dosarului, dupa cum urmeaza: 

   a) nesanctionarea psihologului reclamat si inchiderea dosarului; 

   b) sanctionarea psihologului reclamat potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (1) lit. c) si d) din 



lege. 

   (3) In cazul unui mandat expres acordat de catre Comitetul director al Colegiului catre 

membrii care asigura conducerea operativa, acestia vor putea solutiona plangerea formulata in 

numele Comitetului director. 

   (4) Convocarea membrilor care asigura conducerea operativa se realizeaza de catre 

presedintele Colegiului. 

 

Sectiunea a 2-a 

Contestatia 
   Art. 13. - (1) Hotararea Comisiei privind nesanctionarea psihologului reclamat sau 

sanctionarea psihologului reclamat potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (1) lit. a) si b) din lege 

poate fi contestata de catre parti pentru nerespectarea procedurilor raspunderii disciplinare, in 

termen de 10 zile calendaristice de la data comunicarii hotararii. 

   (2) Hotararea nu poate fi contestata sub aspectul calitatii analizei realizate, comisia fiind 

suverana in ceea ce priveste analiza si competenta acesteia. 

   (3) Hotararea Comitetului director al Colegiului privind nesanctionarea psihologului 

reclamat sau sanctionarea psihologului reclamat potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (1) lit. c) si 

d) din lege poate fi contestata de catre parti pentru nerespectarea procedurilor raspunderii 

disciplinare. 

   (4) Hotararea nu poate fi contestata sub aspectul calitatii analizei realizate, Comitetul 

director fiind suveran in ceea ce priveste analiza si competenta acestuia. 

   (5) In cazul in care Comitetul director al Colegiului mandateaza expres membrii conducerii 

operative, hotararile pronuntate de catre acestia pentru solutionarea plangerilor formulate nu 

pot fi contestate la Comitetul director al Colegiului. 

   Art. 14. - (1) Contestatia formulata de catre parti cu privire la nerespectarea procedurilor 

raspunderii disciplinare urmeaza o procedura distincta si se inregistreaza la secretariatul 

Comitetului director al Colegiului. 

   (2) Etapele procedurilor prevazute la art. 56 din lege sunt urmatoarele: 

   a) etapa I - inregistrarea contestatiei privind incalcarea procedurii raspunderii disciplinare la 

secretariatul Comitetului director al Colegiului; 

   b) etapa a II-a - analiza si emiterea rezolutiei presedintelui Colegiului; 

   c) etapa a III-a - analiza si emiterea avizului juridic; 

   d) etapa a IV-a - analiza si emiterea hotararii de catre Comitetul director sau Consiliul 

Colegiului, dupa caz; 

   e) etapa a V-a - admiterea contestatiei si inaintarea dosarului ce face obiectul contestatiei 

catre comisie, pentru efectuarea procedurii raspunderii disciplinare sau inceperea cercetarii 

disciplinare, dupa caz. 

   (3) Hotararea aprobata de catre Comitetul director sau Consiliul Colegiului, dupa caz, 

pentru solutionarea contestatiei este definitiva. 

 

Sectiunea a 3-a 

Punerea in aplicare a sanctiunilor 

   Art. 15. - (1) Sanctiunea administrativa prevazuta la art. 18 lit. b) din lege se aplica 

automat, prin efectul direct al legii, fara nicio alta formalitate prealabila. 

   (2) Sanctiunile aplicate in cadrul procedurilor raspunderii disciplinare privesc exercitarea 

drepturilor si obligatiilor profesionale de catre psihologi, acestea neputand afecta functionarea 

formelor independente de exercitare a profesiei, in cazul in care serviciile psihologice sunt 

furnizate de catre alti psihologi. 

   (3) Aplicarea sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 54 alin. (1) lit. a) si b) din lege se 

realizeaza de catre comisie, se comunica in scris si direct psihologului sanctionat, iar 



participarea acestuia in cadrul procedurilor de sanctionare este obligatorie. Aplicarea 

sanctiunilor disciplinare prevazute la art. 54 alin. (1) lit. c) si d) din lege priveste dreptul de a 

profesa in una sau mai multe specialitati profesionale, in functie de culpa profesionala 

constatata. 

   (4) Constatarea starii de incompatibilitate prevazute la art. 21 lit. a) si c) din lege conduce la 

incetarea dreptului de a profesa in toate specialitatile profesionale. 

   (5) Comunicarea sanctiunilor disciplinare catre angajatori sau alte institutii interesate se 

realizeaza pentru atingerea scopului acestora. 

Capitolul III 

Dispozitii tranzitorii si finale 

   Art. 16. - Orice alte proceduri administrative instrumentate de catre alte institutii sau 

persoane juridice nu pot constitui temei pentru constatarea culpei profesionale si aplicarea de 

sanctiuni disciplinare pentru psihologi. 

 

 

ANEXA NR.4 LA REGULAMENTUL INTERN 

CODUL DE ETICA AL BIOLOGILOR, BIOCHIMISTILOR SI CHIMISTILOR DIN 

SISTEMUL SANITAR DIN ROMANIA CONFORM EC4 

1. Calitate si excelenta 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de laborator (biolog,chimist si  biochimist) pune 

cunostintele sale în ceea ce priveste capacitatea de diagnostic de laborator (inclusiv indicatia 

pentru analize, fiabilitatea rezultatelor, interpretarea rezultatelor si cercetarea stiintifica) în 

slujba serviciului de diagnostic,tratament si prevenire a bolilor omului. 

2. Dezvoltarea profesionala continua 

Pentru a-si îndeplini îndatoririle în mod optim si în conformitate cu ceea ce este considerat de 

buna practica în profesia sa si având în vedere legile tarii în care lucreaza, Specialistul în 

Chimie Clinica si Medicina de laborator (biolog, biochimist si chimist ) trebuie sa : 

a. mentina si sa dezvolte competenta sa la cel mai înalt nivel de calitate în toate domeniile 

relevante (stiintifice si practice) cu privire la evolutiile de îngrijire a sanatatii, în general, si 

Chimie Clinica si Medicina de laborator, în special, prin participarea în mod regulat la cursuri 

de formare relevante si alte programe de pregatire si dezvoltare profesionala continua, pe 

întreaga durata a activitatii profesionale si în timpul exercitarii profesiei sale; 

b.  accepte sarcini / misiuni numai în domeniul sau de competenta; dincolo de aceste limite, el 

va lucra în colaborare cu expertii corespunzatori; 

c. sa se informeze continuu asupra codurilor legale de practica, care afecteaza munca lui. 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) 

trebuie  sa-si mentina angajamentul la profesia sa din domeniul Chimiei Clinice si Medicinii 

de Laborator, acela de a lua parte la activitatile societatilor sale stiintifice, în special ale celor 

care promoveaza profesia si contribuie la formarea continua a membrilor lor. 

 

 



3. Conformitatea cu coduri de etica si conduita 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de laborator (biolog, biochimist si chimist) trebuie 

sa respecte nu numai prevederile prezentului cod de conduita, dar si legislatia sau orice alte 

coduri de practica si standarde legate de activitatea sa profesionala , care sunt aplicate în tara 

în care lucreaza. 

4. Onestitate si integritate 

Integritatea profesionala si onestitatea intelectuala a Specialistului în Chimie Clinica si 

Medicina de laborator (biolog, biochimist si chimist) sunt o garantie a impartialitatii sale de 

analiza, judecata si decizie. 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de laborator (biolog, biochimist si chimist), trebuie 

sa evite în orice moment, înselaciunea în ceea ce priveste cunostintele sale profesionale si 

stiintifice, cum ar fi frauda, plagiat, tainuirea, omisiunea necorespunzatoare a informatiilor 

precum si exprimarea opiniilor incorecte sau care induc în eroare în activitatea clinica si în 

cercetare. 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) nu va 

accepta nici o obligatie care-l aduce în conflict cu independenta sa profesionala. 

În special, acesta se angajeaza 

a. de a nu solicita sau accepta cadouri, avantaje pecuniare sau beneficii din  industria 

medicamentelor sau industria de diagnostic, cu exceptia cazului în care sunt de valoare 

monetara scazuta si irelevante pentru a practica profesia în Chimie Clinica si Medicina de 

Laborator 

b. de a nu solicita sau accepta sponsorizari de la promotiile de vânzare pentru simpozioane 

sau congrese cu exceptia cazului în care sponsorizarea este la nivel rezonabil si este 

subordonata scopului principal al întâlnirii si nu se extinde la alte persoane din afara sferei 

profesionale. 

c. sa nu accepte sprijin financiar din partea industriei, direct sau indirect, altul decât pentru 

evenimente cu scopuri pur profesionale si stiintifice; astfel de cadouri trebuie sa fie 

întotdeauna la un nivel rezonabil si subordonate obiectivului stiintific principal al 

evenimentului si nu trebuie sa fie extinse la alte persoane în afara profesionistilor din 

domeniul sanatatii. 

5. Relatia cu alte persoane 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator  (biolog, chimist si biochimist)  

actioneaza în permanenta cu curtoazie, cinste si integritate în relatiile sale cu pacientii si alte 

persoane, inclusiv colegii din domeniul profesional si nu trebuie sa se angajeze în nici o 

activitate sau comportament care ar putea discredita profesia sau a submina încrederea publica 

în profesie. 

El nu trebuie sa abuzeze de pozitia sa profesionala pentru a stabili relatii nepotrivite cu 

pacientii, pentru a convinge pacientii sa dea sau împrumuta bani sau beneficii, pentru a 



recomanda tratamente sau investigatii care nu sunt în interesul superior al pacientului, sau de 

a nu recomanda sau efectua investigatii sau tratamente medicale care nu intra în sfera sa de 

competenta. 

El trebuie sa raporteze angajatorilor sau organismelor de reglementare cazurile în care el 

considera ca un coleg din sanatate are un comportament inadecvat sau performanta lui este o 

amenintare la adresa sanatatii unui pacient. 

6. Independenta si impartialitatea 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) trebuie 

sa-si exercite judecata profesionala în cadrul responsabilitatilor sale impartial si obiectiv, dupa 

luarea în considerare a tuturor circumstantelor relevante, în interesul pacientului sau, fara 

presiuni din surse externe sau conflicte de interese. 

El trebuie sa se asigure de asemenea ca interesele participantilor la cercetare sunt protejate. 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) va 

servi fiecare pacient în parte la cele mai înalte standarde ale capacitatii profesionale si  va 

furniza publicului larg informatii, în cadrul în domeniul sau de competenta, pentru a permite o 

întelegere corecta a problemelor de sanatate de interes public. 

7. Confidentialitatea 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist), fara a 

aduce atingere legislatiei privind viata privata aplicabile în tara în care lucreaza, este obligat 

sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute de catre acesta în activitatea sa 

profesionala. Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si 

chimist)  trebuie sa nu   utilizeze abuziv  aceste informatii. El se va asigura ca informatiile 

despre un pacient nu sunt divulgate altor persoane decât în anumite situatii, ca de exemplu 

altor profesionisti de sanatate implicati în îngrijirea pacientului, si, acolo unde este posibil, cu 

consimtamântul informat al pacientului. 

8. Conflictul cu convingerile morale si etice 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) nu este 

obligat sa ofere un serviciu profesional daca acesta este în conflict cu propriile convingeri 

morale sau religioase, dar trebuie sa respecte convingerile morale, religioase si culturale ale 

pacientilor. 

Daca el este de acord sa furnizeze un serviciu, el trebuie sa înlature convingerile religioase 

personale, culturale, fiziologice sau de alta natura. El trebuie sa asigure un acces echitabil la 

serviciile sale tuturor celor care au dreptul sa le foloseasca. 

9. Delegatia si supravegherea 

Ca sef si / sau membru al echipei care lucreaza în Chimie Clinica si Medicina de laborator, 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de laborator (biolog, biochimist si chimist), având 

în vedere circumstantele speciale ale situatiei în cauza, trebuie sa 

a. obtina o definitie clara a serviciilor solicitate de el si / sau echipa sa; 



b. se asigure ca toate activitatile în laborator sunt organizate si executate cât mai exact si cât 

mai repede posibil; 

c. protejeze securitatea si bunastarea colegilor sai, natura si mediul înconjurator; 

d. respecte superiorii, colegii si subordonatii prin luarea în considerare a cerintelor si 

aspiratiilor lor, cu conditia ca acestea sa respecte legile si etica profesiilor lor; 

e. depuna eforturi pentru un nivel ridicat de realizare tehnica a sarcinilor sale, sa contribuie si 

sa promoveze un mediu sanatos si placut pentru colegii sai; 

f. se asigure ca în cazul în care o sarcina este delegata unei persoane, aceasta are cunostintele, 

aptitudinile si competentele necesare pentru a întreprindere aceasta sarcina în mod eficient si 

eficace si este supravegheata corespunzator. 

10. Asigurarea profesionala 

Specialistul în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist si chimist) trebuie 

sa aiba o forma de asigurare în ceea ce priveste raspunderea potentiala fata de pacienti si, 

dupa caz, terte parti, care decurg din activitatea profesionala. Acest lucru ar trebui sa fie la un 

nivel suficient pentru a garanta ca o reclamatie justificata ar fi în mod corespunzator 

compensata. Aceasta asigurare poate fi efectuata printr-un angajament national pentru 

serviciile furnizate de stat, de catre un angajator, prin calitatea de membru al unei asociatii 

profesionale sau de un practician individual. 

În mod exceptional, printr-un angajament prealabil formal, riscul poate fi suportat de catre 

destinatarul serviciului în statele membre în care legislatie permite un astfel de aranjament. 

Pacientul ar trebui sa fie constient de aceste acorduri. 

11. Publicitatea 

Publicitatea pentru Specialistii în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist 

si chimist) atât în sectorul sanatatii publice cât si în cel privat variaza considerabil în statele 

membre. În statele membre în care publicitatea la serviciile unui specialist este permisa, orice 

forma de publicitate trebuie sa fie corecta, onesta, legala, decenta si trebuie sa se concentreze 

exclusiv pe serviciile profesionale oferite. 

12. Sanctiuni 

În cazul în care un specialist în Chimie Clinica si Medicina de Laborator (biolog, biochimist 

si chimist) nu respecta prezentul cod de conduita, organismul sau national de reglementare 

(daca este cazul) si societatea sa nationala vor fi responsabile pentru stabilirea vinovatiei si a 

sanctiunilor. 

Daca un specialist este supus sanctiunii disciplinare (de exemplu, suspendarea, înlaturarea) 

din registrul lor national, EC4 va aplica aceeasi sanctiune în raport cu Registrul EC4. 

  

 

 



ANEXA NR.5 LA REGULAMENTUL INTERN 

 

DECIZIE 15/2010 

Emitent: Ministerul Sanatatii  

Domenii: Medicina 

M.O. 408/2010 

Decizie privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist 

M.Of.nr. 408 din 18 iunie 2010 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA 

  

DECIZIE NR. 15 
privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist 

  

   In temeiul art. 502 alin. (1) lit. f, art. 521 alin. (1), art. 522 lit. a) si al art. 546 din Legea nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul 

XIII privind exercitarea profesiei de medic dentist, organizarea si functionarea Colegiului 

Medicilor Dentisti din Romania, precum si al art. 22 si art. 23 lit. a) din Regulamentul de 

organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, adoptat prin Decizia 

Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 5/2007, 

   Adunarea generala nationala a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania d e c i d e: 

   Art. 1. - Se adopta Codul deontologic al medicului dentist, prevazut in anexa care face parte 

integranta din prezenta decizie. 

   Art. 2. - Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

   Art. 3. - La data publicarii prezentei decizii se abroga Decizia Adunarii generale nationale a 

Colegiului Medicilor Dentisti din Romania nr. 1/2005 privind adoptarea Codului deontologic 

al medicului dentist si a Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Medicilor 

Dentisti din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 23 

august 2005. 

  

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, 

Mihai Augustin 

   Bucuresti, 15 mai 2010. 

     Nr. 15. 

           

 ANEXA 

CODUL DEONTOLOGIC 
al medicului dentist  

Capitolul I 
Dispozitii generale 

   Art. 1. - Prezentul cod deontologic cuprinde normele de conduita morala si profesionala 

obligatorii, in legatura cu exercitarea drepturilor si indatoririlor medicului ca profesionist, fata 

de pacienti si fata de ceilalti medici dentisti. 

   Art. 2. - Prezentul cod deontologic are rolul: 

   a)de a promova o relatie de incredere intre medicul dentist si pacient; 

   b)de a promova un comportament profesional-deontologic intre membrii echipei medicale; 

   c)de a defini abaterile de la disciplina de corp profesional; 
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   d)de a apara reputatia corpului medicilor dentisti si libera practica a profesiei de medic 

dentist; 

   e)de a garanta secretul profesional. 

   Art. 3. - Prevederile prezentului cod deontologic sunt obligatorii pentru toti membrii 

Colegiului Medicilor Dentisti din Romania si pentru toti medicii dentisti cetateni ai unui stat 

membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai 

Confederatiei Elvetiene care practica medicina dentara in Romania. 

 

   Art. 4. - Toti membrii Colegiului Medicilor Dentisti din Romania au drepturi egale. 

   Art. 5. - (1) Medicul dentist are obligatia de a apara drepturile fundamentale ale profesiei si 

prestigiul acesteia. 

   (2) Medicul dentist are libertatea alegerii investigatiilor, manoperelor de diagnostic si 

tratament si a prescriptiilor medicale pe care urmeaza sa le aplice pacientului. 

   Art. 6. - Medicul dentist trebuie sa isi perfectioneze cunostintele profesionale prin forme de 

educatie medicala continua pe tot parcursul activitatii sale profesionale. 

   Art. 7. - Medicul dentist nu trebuie sa accepte exercitarea profesiei in conditii susceptibile 

de a compromite calitatea actului medical si securitatea pacientului. 

   Art. 8. - Medicul dentist angajat in una dintre formele de exercitare a profesiei nu trebuie sa 

accepte un contract care prevede retribuirea bazata exclusiv pe norme de productivitate sau 

alte dispozitii, care au drept consecinta afectarea calitatii actului medical. 

   Art. 9. - Medicul dentist nu trebuie sa efectueze tratamente si/sau sa formuleze prescriptii 

medicale in domenii care depasesc competenta sa profesionala. 

   Art. 10. - Medicul dentist are datoria de a-si trata pacientii dupa normele profesionale 

medico-dentare recunoscute de Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si incluse in 

ghidurile de practica medicala sau in tratatele de specialitate recunoscute de societatile 

stiintifice de profil. 

   Art. 11. - Pentru investigatiile paraclinice si planul de tratament, medicul este obligat sa 

ceara consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia. 

 

Capitolul II 
Relatia dintre medicul dentist si pacient 

 

   Art. 12. - (1) Medicul dentist trateaza fara discriminare pacientii si are o atitudine corecta 

fata de acestia. 

   (2) Cu exceptia cazurilor de urgenta, medicul dentist are dreptul de a refuza un pacient din 

motive profesionale sau personale. 

   (3) Se considera urgenta medico-dentara situatia in care pacientul are nevoie de ingrijiri 

medicale imediate pentru controlul durerii, infectiei sau sangerarii. 

   Art. 13. - (1) Este indicat ca medicul dentist sa prezinte pacientului in prealabil un deviz 

estimativ. 

   (2) Este interzisa reducerea onorariilor in scopul atragerii clientelei. 

   (3) Medicul dentist poate acorda si ingrijiri medicale gratuite. 

   Art. 14. - In situatia in care se impune o consultare interdisciplinara intre medicul dentist 

curant si alt medic, sunt admisibile tarife distincte. 

   Art. 15. - In situatia in care este imposibil sa obtina consimtamantul pacientului sau al 

reprezentantului legal al acestuia, medicul dentist poate sa acorde numai ingrijirile medico-

dentare de urgenta. 

   Art. 16. - Medicul dentist va respecta secretul profesional. 

   Art. 17. - Mass-media nu are dreptul sa intre in cabinetul de medicina dentara decat cu 

acordul medicului.  



   Art. 18. - Garantarea directa sau indirecta a unui act medical este interzisa. 

   Art. 19. - Medicul dentist care participa la cercetari biomedicale trebuie sa vegheze ca 

studiul sa nu lezeze increderea pacientului si sa nu afecteze continuitatea tratamentului. 

   Art. 20. - (1) Medicul dentist trebuie sa intocmeasca pentru fiecare pacient documente de 

evidenta primara. 

   (2) Documentele trebuie pastrate in arhiva timp de 5 ani. O copie a acestor documente se 

poate elibera conform prevederilor legale in vigoare. 

   Art. 21. - Medicul dentist nu trebuie sa expuna pacientul unui risc nejustificat in 

investigatiile sau actele terapeutice efectuate. 

 

 

Capitolul III 

Relatiile dintre medici 

  

   Art. 22. - (1) In relatiile intercolegiale medicul dentist trebuie sa isi trateze confratii asa 

cum ar dori el insusi sa fie tratat de ceilalti. 

   (2) Medicii dentisti trebuie sa mentina intre ei relatii colegiale. Ei au datoria de a lua 

apararea unui coleg acuzat pe nedrept. 

   (3) Constituie abatere disciplinara blamarea si defaimarea colegilor in fata pacientului, a 

personalului sanitar, precum si orice expresie sau act capabil sa zdruncine increderea 

pacientului in medicul curant si autoritatea acestuia. 

   Art. 23. - (1) In cazul unor divergente aparute intre colegi, medicii dentisti vor face eforturi 

pentru reconciliere. Daca problemele nu se rezolva, se vor adresa conducerii colegiului din 

care fac parte pentru rezolvarea acestora, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 

   (2) In cazul in care medicul se va adresa mass-mediei inainte de a fi solutionata problema la 

nivelul colegiului, aceasta va constitui abatere disciplinara. 

   (3) Medicii dentisti care consulta impreuna un pacient au datoria de a evita in timpul sau ca 

urmare a unei consultatii sa discute in contradictoriu ori sa se denigreze reciproc in fata 

pacientului sau a familiei acestuia. 

   Art. 24. - (1) Medicul dentist nu are dreptul sa se pronunte cu privire la tratamentele altui 

coleg, decat daca sanatatea pacientului este pusa in pericol. 

   (2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) medicul expert, in situatiile prevazute de lege. 

   Art. 25. - Deturnarea pacientilor sau tentativa este interzisa. 

   Art. 26. - (1) Cand mai multi medici dentisti colaboreaza la examinarea sau tratamentul 

unui pacient, acestia trebuie sa se informeze reciproc. 

   (2) Fiecare medic dentist isi asuma responsabilitatea manoperelor medicale efectuate. 

   Art. 27. - Medicul dentist trebuie sa isi incurajeze si sa isi sustina colegii mai tineri. 

   Art. 28. - Medicii dentisti, in cursul raporturilor lor profesionale cu colegi de alte 

specialitati, trebuie sa respecte independenta profesionala a acestora. 

 

Capitolul IV 

Reclama si publicitatea 

 

   Art. 29. - (1) Reputatia medicului dentist trebuie sa se sprijine doar pe competenta si 

demnitate, fara contributia reclamei de orice fel. 

   (2) Profesia de medic dentist nu trebuie practicata ca o activitate comerciala. 

   Art. 30. - (1) Intr-un anuar sau in alte publicatii sunt autorizate sa apara numai urmatoarele 

indicatii: 

   a)numele, prenumele medicului dentist si sediul, numarul de telefon, numarul de fax, 

programul de consultatii ale cabinetului de medicina dentara; 



   b)specialitatea/competenta, gradul profesional. 

   (2) Orice alte date si informatii publicate sunt considerate publicitate si sunt interzise. 

   Art. 31. - (1) Sunt interzise editarea si distribuirea de brosuri publicitare in legatura cu 

activitatea profesionala. 

   (2) Sunt interzise reclama comerciala si publicitatea personala, inclusiv in interesul unor 

terti. 

   (3) Medicii dentisti nu pot face reclama si nu pot sustine reclama de orice fel, inclusiv in 

interesul unor terti, pentru medicamente sau bunuri medicale de consum, cu exceptia 

situatiilor in care acestea sunt mentionate in cuprinsul unor articole sau studii de specialitate. 

   Art. 32. - Orice consultatie efectuata in afara cabinetului de medicina dentara legal autorizat 

este interzisa. 

   Art. 33. - Medicul dentist poate sa participe la programe/ actiuni cu caracter de educatie 

pentru sanatate, initiate de Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania 

sau alte organisme autorizate in acest sens, utilizand pentru aceasta numai date confirmate 

stiintific. 

   Art. 34. - Este interzis orice acord neprincipial cu alti medici, farmacisti sau personal 

auxiliar in scopul cresterii numarului de pacienti. 

   Art. 35. - Colaborarea cu presa scrisa si audiovizuala trebuie facuta doar in scopul 

informarii publicului in legatura cu problemele medicinii dentare. Prioritate se acorda 

subiectelor de interes public si nu persoanei medicului dentist. 

   Art. 36. - (1) Medicii dentisti pot furniza informatii profesionale prin internet, situatie in 

care trebuie sa dea dovada de sinceritate, corectitudine si demnitate. 

   (2) La publicarea unui site web, medicii dentisti trebuie sa se asigure ca respectivul continut 

nu cuprinde informatii de natura inselatoare sau comparativa. 

   (3) Toate informatiile de pe site-ul web trebuie sa fie reale, obiective si usor verificabile. 

   (4) Orice incalcare a acestor dispozitii constituie abatere disciplinara. 

 

Capitolul V 
Dispozitii tranzitorii si finale 

  

   Art. 37. - (1) Medicul dentist care din diverse motive nu mai profeseaza sau paraseste tara 

este obligat sa anunte in scris in termen de 30 de zile colegiul medicilor dentisti judetean, 

respectiv al municipiului Bucuresti, care va informa Colegiul Medicilor Dentisti din Romania. 

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania confirma retragerea medicului din colegiu. 

   (2) Medicii dentisti care isi schimba domiciliul sau orice alte date de identificare ori in cazul 

carora intervin modificari in situatia profesionala sunt obligati sa anunte colegiul din care fac 

parte, in caz contrar fapta constituie abatere disciplinara. 

   Art. 38. - Consiliile colegiilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti vor aduce la 

cunostinta tuturor membrilor prezentul cod deontologic. 

   Art. 39. - Nerespectarea de catre medicul dentist a obligatiilor prevazute de prezentul cod 

deontologic se sanctioneaza conform legilor si regulamentelor in vigoare. 

   Art. 40. - Prezentul cod deontologic va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I. 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.6 LA REGULAMENTUL INTERN 

 

HOTARARE 2/2009 

Emitent: Comitetul ptr.Problemele Cons. Pop.  

Domenii: Medicamente 

M.O. 560/2009 

Hotarare privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, 

al moasei si al asistentului medical din Romania 

M.Of.nr. 560 din 12 august 2009 

ORDINUL ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR 

 SI ASISTENTILOR MEDICALI DIN ROMANIA  

  

HOTARARE NR. 2 

 privind adoptarea Codului de etica si deontologie al asistentului 

medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania 

  

   In temeiul art. 52 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind 

exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de 

asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali 

Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, 

   Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania emite urmatoarea hotarare: 

   Art. 1. - Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 

Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania adopta Codul de etica si deontologie al 

asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, prevazut in 

anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

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

asistentului medical din Romania se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

  

Presedintele Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 

 Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, 

 Mircea Timofte 

  

 Bucuresti, 9 iulie 2009. 

 Nr. 2. 

            Anexa   

  

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE 

al asistentului medical generalist, al moasei si al 

asistentului medical din Romania 

 Capitolul I 

Principii generale 

  

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

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

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

profesia de moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul Romaniei.  
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   Art. 2. - Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al 

asistentului medical din Romania are drept principal scop: 

 a)ocrotirea drepturilor pacientilor; 

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

asistentii medicali; 

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

de asistent medical; 

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

obligatiilor interne ce deriva din aceasta incredere. 

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

generalist, profesia de moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul Romaniei sunt 

urmatoarele: 

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

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

 c)respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului; 

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

sanatate a pacientului; 

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

unui nivel inalt de competente, aptitudini practice si performante profesionale fara niciun fel 

de discriminare; 

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

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

colegial ajutor si asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale; 

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

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

increderea pacientului. 

  

Capitolul II 

Responsabilitatea personala, integritatea si 

independenta profesionala a asistentilor medicali generalisti, 

 moaselor si asistentilor medicali 

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

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

incompatibil cu demnitatea si moralitatea individuala si profesionala. 

   Art. 5. - Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa manifeste 

o conduita ireprosabila fata de bolnav, respectand intotdeauna demnitatea acestuia. 

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

nu au dreptul sa isi abandoneze bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autoritati 

competente, conform legii. 

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

fiecare dintre actele lor profesionale. 

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

generalisti, moasele si asistentii medicali din sistemul public sau privat incheie o asigurare de 

raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala. 

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

greseala deontologica. 

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

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

de specialitate pe intelesul acestora. 



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

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

  

Capitolul III 

Raporturi profesionale cu alti profesionisti 

 din domeniul medico-sanitar si institutii 

Sectiunea 1 

Raporturile profesionale cu alti profesionisti din 

domeniul sanitar 

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

medicali isi datoreaza sprijin reciproc. 

   Art. 13. - Constituie incalcari ale regulilor etice: 

 a)jignirea si calomnierea profesionala; 

 b)blamarea si defaimarea profesionala; 

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

medical generalist, a moasei si a asistentului medical. 

   Art. 14. - (1) In cazul unor neintelegeri, in considerarea calitatii profesionale, conflictul in 

prima instanta trebuie mediat de biroul consiliului judetean, la nivel judetean/municipiului 

Bucuresti, si de Biroul executiv, la nivel national.  

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

justitiei, fiind interzisa perturbarea activitatii profesionale din aceste cauze.  

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

sanctionare, conform prevederilor Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 

Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale 

nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 

Romania nr. 1/2009. 

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

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

asuma responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale in dreptul fiecarei 

manevre sau tehnici executate personal. 

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

medicali vor avea relatii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu 

respectarea demnitatii si onoarei profesionale. 

  

Sectiunea a 2-a 

Raporturile profesionale cu institutiile 

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

moasei si asistentului medical in exercitarea profesiei. 

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

persoanelor competente si autoritatilor competente orice circumstanta care poate prejudicia 

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

sau care limiteaza exercitiul profesional. 

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

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

si dezvoltarea sistemului de sanatate. 

  

Capitolul IV 

Educatia medicala continua 

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

generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia sa efectueze cursuri si alte forme de 



educatie continua creditate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si 

Asistentilor Medicali din Romania, denumit in continuare OAMGMAMR, precum si alte 

forme de educatie continua prevazute de lege pentru indeplinirea numarului minim de credite 

anual necesar reautorizarii exercitarii profesiei. 

  

Capitolul V 

Obligatii etice si deontologice 

  

Sectiunea 1 

Obligatia acordarii ingrijirilor medicale 

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

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

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

pacienti. 

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

masuri de acordare a primului ajutor. 

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

asistenta medicala si ingrijirile necesare in limita competentei lor profesionale.  

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

accidentari in masa (naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), 

asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt obligati sa raspunda la chemare, 

sa isi ofere de bunavoie serviciile de ingrijire, imediat ce au luat cunostinta despre eveniment. 

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

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

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

vointei, apartinatorii sau apropiatii celui suferind trebuie preveniti si informati corect, pentru a 

hotari in numele acestuia, cu exceptia imposibilitatii (de identificare, de comunicare, de 

deplasare etc.) sau a urgentelor. 

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

moasa si asistentul medical considera ca nu au suficiente cunostinte sau experienta pentru a 

asigura o asistenta corespunzatoare, se vor consulta cu alti colegi sau vor indruma bolnavul 

catre alti specialisti. 

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

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

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

pacientului, cu consimtamantul prealabil al acestuia. 

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

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

cu exceptia situatiilor de urgenta. 

  

Sectiunea a 2-a 

Respectarea drepturilor pacientului 

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

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

reproducerii, drepturi la tratament si ingrijiri medicale. 

  

Sectiunea a 3-a 

Consimtamantul 

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

reprezentantul legal al acestuia, in cunostinta de cauza, si-a dat consimtamantul. Pacientul are 



dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala, asumandu-si in scris raspunderea 

pentru decizia sa; consecintele refuzului sau, al opririi actelor medicale trebuie explicate 

pacientului. 

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

este obligatoriu: 

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

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

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

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

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

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

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

este obligatoriu in urmatoarele situatii: 

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

urgenta; 

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

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

generalist, moasa si asistentul medical sunt obligati sa anunte medicul curant/de garda 

(decizia fiind declinata unei comisii de arbitraj de specialitate). 

  

Sectiunea a 4-a 

Secretul profesional  

   Art. 33. - (1) Secretul profesional este obligatoriu.  

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

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

pacientului. 

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

generalist, moasa si asistentul medical, in calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau 

indirect in legatura cu viata intima a pacientului, a familiei, a apartinatorilor, precum si 

problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante in legatura cu boala si alte 

diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei. 

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

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

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

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

venerice, a bolilor cu extindere in masa si altele asemenea prevazute de lege) primeaza fata de 

interesul personal al pacientului. 

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

pacientului sa nu poata fi recunoscuta. 

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

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

explicit sau daca legea o cere in mod expres. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Capitolul VI 

Situatii speciale in practicarea profesiunii 

in sistem institutionalizat 

  

Sectiunea 1 

Situatia bolnavului psihic 

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

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

de sanatate. 

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

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

tratament, de maltratarile din partea altor pacienti sau persoane ori de alte acte de natura sa 

antreneze o suferinta fizica sau psihica. 

   Art. 41. - (1) Pacientul cu tulburari psihice trebuie sa fie implicat in procesul de luare a 

deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere. In cazul in care pacientul cu tulburari 

psihice nu isi poate exprima liber vointa, consimtamantul in scris trebuie luat de la 

reprezentantul legal al acestuia.  

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

cand este necesara interventia de urgenta.  

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

asumandu-si in scris raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi 

actelor medicale trebuie explicate pacientului, cu informarea medicului, daca intreruperea 

tratamentului sau a ingrijirilor are drept consecinta punerea in pericol a vietii pacientului. 

   Art. 42. - Orice persoana care sufera de tulburari psihice trebuie tratata cu omenie si 

respectul demnitatii umane si trebuie sa fie aparata impotriva oricaror forme de exploatare 

economica, sexuala sau de alta natura, impotriva tratamentelor vatamatoare si degradante. Nu 

este admisa nicio discriminare bazata pe o tulburare psihica. 

  

 

 

 

Sectiunea a 2-a 

Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale 

si administrarea drogurilor 

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

alte conditii decat cele prevazute de lege, constituie infractiune. Sectiunea a 3-aPacientul 

privat de libertate 

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

pacient privat de libertate le este interzis sa aduca atingere integritatii fizice, psihice sau 

demnitatii acestuia. 

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

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

competente. 

  

Sectiunea a 4-a 

Situatia pacientilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA 

   Art. 46. - (1) Pacientii infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la ingrijire si 

tratament medical in mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moasa si asistentul 

medical fiind obligati sa asigure ingrijirile de sanatate si tratamentele prescrise acestor 

pacienti.  



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

bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moasa si asistentul 

medical care au in ingrijire, supraveghere si/sau tratament astfel de persoane.  

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

pacient trebuie sa fie comunicate. 

  

Capitolul VII 

Practicarea profesiunii in sistem privat. 

Ingrijirile la domiciliu 

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

regim salarial si/sau independent. 

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

activitatea in calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practica medicala pot furniza 

ingrijiri medicale la domiciliu, daca sunt autorizati in acest sens, in conformitate cu 

prevederile legale privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu. 

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

comunice medicului care a recomandat aceste servicii situatia evolutiei starii de sanatate a 

pacientului ingrijit. 

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

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

  

 Capitolul VIII 

Probleme ale ingrijirii minorilor 

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

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

prudente, si sa alerteze autoritatea competenta. 

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

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

suficient de bine protejata. 

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

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

exceptia situatiilor de urgenta. 

 

 

Capitolul IX 

Probleme ale experimentarii pe om 

   Art. 54. - (1) Se interzice provocarea de imbolnaviri artificiale unor oameni sanatosi, din 

ratiuni experimentale.  

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

materie. 

   Art. 55. - Impunerea, cu forta sau prin inducere in eroare, a experimentului pe om reprezinta 

o abatere grava pentru orice asistent medical generalist, moasa si asistent medical care 

participa in mod voluntar si constient la asemenea fapte. 

 

Capitolul X 

Dispozitii speciale 

   Art. 56. - La primirea in OAMGMAMR, asistentul medical generalist, moasa si asistentul 

medical vor depune urmatorul juramant:" In numele Vietii si al Onoarei, jur sa imi exercit 

profesia cu demnitate, sa respect fiinta umana si drepturile sale si sa pastrez secretul 

profesional. Jur ca nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de 



nationalitate, rasa, religie, apartenenta politica sau stare sociala. Voi pastra respectul deplin 

pentru viata umana chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar 

legilor umanitatii. Fac acest juramant in mod solemn si liber!" 

   Art. 57. - Dovedirea calitatii de membru al OAMGMAMR se face cu certificatul de 

membru, eliberat de OAMGMAMR. 

   Art. 58. - Actele medicale si de ingrijire efectuate de asistenti medicali generalisti, moase si 

asistenti medicali vor purta parafa si semnatura acestora, pentru asumarea raspunderii 

individuale si probarea responsabilitatii profesionale. 

   Art. 59. - Modelul certificatului de membru si al parafei profesionale sunt adoptate de 

Consiliul National al OAMGMAMR, ca anexe ale Statutului Ordinului Asistentilor Medicali 

Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii 

generale nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor 

Medicali din Romania nr. 1/2009 si fac parte integranta din acesta.  

 

Capitolul XI 

Dispozitii finale 

   Art. 60. - Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etica si deontologie constituie 

abatere si atrage raspunderea disciplinara. 

   Art. 61. - Raspunderea disciplinara a membrilor OAMGMAMR nu exclude raspunderea 

civila, penala, administrativa sau materiala. 

   Art. 62. - Procedura de sesizare si solutionare a cauzelor este prevazuta in Statutul 

OAMGMAMR. 

   Art. 63. - Toti asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali au obligatia de a 

informa consiliul judetean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucuresti despre 

modificarile survenite in situatia lor profesionala. 

   Art. 64. - Consiliul judetean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucuresti va 

informa Consiliul national al OAMGMAMR cu privire la aceste modificari. 

   Art. 65. - Prevederile prezentului cod de etica si deontologie se completeaza corespunzator 

cu dispozitiile Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu prevederile Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, 

a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea 

Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, 

ale Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali 

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

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

Regulamentului de organizare si functionare al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, 

Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii generale 

nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 

Romania nr. 3/2009, precum si cu normele legale in materie pe specialitati, cu modificarile 

ulterioare. 

   Art. 66. - Completarea sau modificarea prezentului cod de etica si deontologie se va face de 

catre Adunarea generala nationala, la propunerea Consiliului national al OAMGMAMR.  

   Art. 67. - La data intrarii in vigoare a prezentului cod de etica si deontologie se abroga 

Codul de etica si deontologie profesionala al asistentului medical si al moasei din Romania, 

adoptat de Adunarea generala nationala a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din 

Romania. 

   Art. 68. - Prezentul cod de etica si deontologie a fost adoptat de Adunarea generala 

nationala a OAMGMAMR in data de 9 iulie 2009 si intra in vigoare la data publicarii sale in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

  



  
ANEXA NR.7 LA REGULAMENTUL INTERN 

 

CODUL DEONTOLOGIC AL CONSILIERULUI JURIDIC 

TITLUL I DISPOZITII GENERALE 

Art. 1 Consilierul juridic este persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru 

exercitarea profesiei si care asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale 

autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane 

juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat, in favoarea carora exercita 

profesia. 

Art. 2 Consilierii juridici sunt obligati sa respecte regulile de conduita morala si profesionala cuprinse in 

prezentul cod. 

Art. 3 Regulile profesionale reprezinta ansamblul normelor de ordin deontologic care, prin aplicarea 

dispozitiilor legale si statutare in vigoare, se impun tuturor consilierilor juridici in exercitarea activitatii 

lor. 

Aceste reguli sunt susceptibile de a fi modificate in functie de evolutia dispozitiilor legale si a celor 

statutare. 

Art. 4 Consilierii juridici sunt inscrisi pe Tabloul Consilierilor Juridici definitivi sau stagiari tinut de catre 

Colegiile Consilierilor Juridici membre ale U.C.C.J.R. 

Art. 5 Toti consilierii juridici inscrisi in Tabloul Consilierilor Juridici sunt obligati, conform juramantului 

depus la primirea in corpul profesional, sa respecte deontologia profesiei. 

TITLUL II PRINCIPII DEONTOLOGICE 

Art. 6 Integritatea si autonomia profesionala, respectarea legilor, probitatea, onoarea, vigilenta, 

confidentialitatea, organizarea, eficacitatea si perseverenta sunt ideile diriguitoare care guverneaza 

activitatea consilierului juridic. 

Art. 7 Indeplinirea corecta si in timp util a atributiilor profesionale confera substanta principiului 

integritatii profesionale. 

Art. 8 Autonomia si independenta profesionala a consilierului juridic se manifesta prin asumarea unor 

responsabilitati si actionarea la moment oportun intr-un context determinat. 

Art. 9 Consilierii juridici sunt independenti din punct de vedere profesional si se supun numai 

Constitutiei Romaniei, legii, statutului profesiei si prezentului cod de deontologie profesionala. 

Prin independenta profesionala in sensul prezentului cod se intelege libertatea de actiune si de opinie 

care este limitata doar prin dispozitii legale sau regulamentare aplicabile profesiei de consilier juridic. 

Art. 10 Corectitudinea si integritatea morala sunt valori fundamentale pe care consilierul juridic este 

obligat sa le respecte atat in timpul serviciului cat si in afara acestuia. 

Art. 11 Rezultatul activitatii consilierului juridic este o consecinta a urmaririi atente si continue a 

derularii sarcinilor incredintate. 

Art. 12 Datoria fiecarui consilier juridic este sa pastreze secretul datelor si informatiilor de care a luat la 

cunostinta in virtutea exercitarii profesiei cu exceptia unor dispozitii legale sau statutare contrare. 

Confidentialitatea datelor si informatiilor detinute contribuie la crearea unui climat de siguranta pentru 

entitatea beneficiara a serviciilor oferite. 

Art. 13 Organizarea riguroasa a activitatii consilierului juridic se face in scopul satisfacerii celor mai 

exigente standarde de calitate si eficacitate a muncii. 



Art. 14 Prin discernerea intre serviciul oferit si asteptarile beneficiarului, intre asteptarile personale, 

profesionale si consecintele economice, in activitatea consilierului juridic primeaza respectarea legii. 

Art. 15 Consilierul juridic este obligat sa depuna efortul necesar pentru realizarea si reusita sarcinilor 

ce ii revin in exercitarea profesiei. 

Art. 16 Respectarea si aplicarea principiilor enuntate constituie un deziderat si un scop al exercitarii 

profesiei de consilier juridic. Respectarea lor se impune chiar si in afara exercitarii activitatii 

profesionale, consilierul juridic fiind obligat sa se abtina de la savarsirea de fapte ilegale sau contrarii 

dispozitiilor statutare ale asociatiei profesionale din care face parte, de natura a aduce atingere 

principiilor fundamentale, ordinii publice si bunelor moravuri sau demnitatii profesiei de consilier juridic. 

TITLUL III CONDITII DE EXERCITARE A PROFESIEI 

Art. 17 Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor 

publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de 

drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat si ale celorlalte entitati interesate in 

conformitate cu Constitutia si cu legile tarii. 

Art. 18 In virtutea unei pregatiri profesionale deosebite si a stapanirii perfecte a tehnicilor de asistenta, 

consiliere si reprezentare consilierul juridic trebuie sa dovedeasca o amanuntita cunoastere a 

problematicii cauzelor supuse spre rezolvare. 

Art. 19 Apartenenta consilierului juridic pe baza unui contract sau a unui act de numire in functie la o 

entitate privata sau publica, nu aduce atingere indatoririlor sale profesionale, oportunitatii de a alege 

metodele de lucru sau posibilitatii de luare a unor decizii in plan profesional. 

Art. 20 Consilierului juridic ii este interzis in exercitarea profesiei sa tolereze acte ilegale. 

Consilierul juridic nu se poate prevala de pozitia sa pentru a satisface anumite interese personale. El 

va refuza orice oferta sau promisiune de avantaje ilicite si se va abtine de la acte care contravin 

principiilor moralei si celor de ordine publica. 

Art. 21 Consilierul juridic este responsabil de concluziile si actiunile sale in exercitarea profesiei. 

Art. 22 Profesia de consilier juridic se exercita personal de catre consilierul juridic inscris pe Tabloul 

profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, tinut de catre Colegiile Consilierilor Juridici din 

Romania. 

Art. 23 Consilierul juridic va utiliza cu buna credinta mijloacele tehnice si baza materiala puse la 

dispozitie de catre beneficiarul serviciilor sale. 

TITLUL IV INDATORIRI PROFESIONALE SI RAPORTURILE DINTRE CONSILIERII JURIDICI 

Art. 24 Consilierul juridic trebuie sa asigure transparenta activitatii sale in relatiile cu entitatea la care 

este angajat sau numit precum si cu tertele persoane sub rezerva respectarii obligatiei de 

confidentialitate. Lipsa de transparenta poate aduce prejudicii grave imaginii profesiei de consilier 

juridic si este interzisa cu desavarsire. 

Art. 25 Consilierul juridic va evita desfasurarea unor activitati susceptibile de a leza libertatea sa de 

apreciere a cauzelor incredintate spre rezolvare sau sa fie pus intr-o situatie care poate fi perceputa 

ca fiind de natura sa lezeze demnitatea profesiei. 

Consilierul juridic va accepta sarcinile pe care le considera compatibile cu competenta si functia sa. 

Consilierul juridic va refuza sarcinile care contravin dipozitiilor legale sau prezentului cod si va lua 

masurile de precautie necesare pentru a evita situatiile similare. 

Art. 26 Consilierul juridic va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei de 

consilier sau a entitatii beneficiare a serviciilor juridice. Nu poate fi considerata evitare de conflict 

situatia in care consilierul era obligat sa intervina pentru restabilirea legalitatii si nu a intervenit. 



Art. 27 Consilierul juridic va respecta specificitatea exercitarii profesiei sale si va sustine independenta 

acesteia. 

Art. 28 Consilierul juridic va sprijini colegii in exercitarea profesiei, in aplicarea si apararea prezentului 

cod. El va raspunde favorabil la cererea de consultanta a acestora si ii va ajuta in situatii dificile, in 

limita posibilitatilor sale, in special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic. 

Art. 29 Consilierul juridic va tine cont de opiniile si practicile colegilor in masura in care acestea nu 

contravin principiilor generale cuprinse in prezentul cod. 

Art. 30 Se interzice consilierului juridic orice manifestare de concurenta neloiala iar exercitarea 

profesiei se face exclusiv pe criterii de competenta profesionala. 

TITLUL V  IMAGINEA PROFESIEI 

Art. 31 Relatiile intre consilierii juridici se bazeaza pe respect reciproc si buna credinta pentru a 

constitui un exemplu de integritate a unui corp profesional bine definit. 

Art. 32 Consilierul juridic trebuie sa promoveze prin comportamentul sau in orice circumstante o 

imagine favorabila profesiei sale. In acest sens consilieriul juridic va constientiza consecintele posibile 

ale comportamentului sau profesional si ale actelor indeplinite in exercitarea profesiei. 

Art. 33 Promovarea unei imagini favorabile profesiei se realizeaza prin asigurarea unei prestatii de 

calitate. 

Art. 34 Exercitarea profesiei de consilier impune obligatia de largire a orizonturilor cunoasterii 

profesionale. 

Art. 35 Consilierul juridic este obligat sa-si desfasoare cu maxima atentie activitatea profesionala si sa 

dea dovada de cinste si corectitudine in orice circumstante. 

Art. 36 Formarea imaginii profesiei de consilier este rezultatul efortului comun al tuturor 

reprezentantilor profesiei de consilier juridic 

Art. 37 Perfectionarea continua a profesiei de consilier juridic va fi asigurata prin fixarea si respectarea 

unor obiective clare, in concordanta cu tendintele generale de dezvoltare ale societatii. Obiectivele 

generale ale profesiei sunt comune tuturor consilierilor juridici si se respecta ca atare. 

Art. 38 Celeritatea actiunilor consilierului juridic este esentiala pentru activitatea acestuia, asigurand 

indeplinirea in conditii optime a sarcinilor incredintate. 

Art. 39 Consilierii juridici vor sprijini eforturile colegiilor pentru mentinerea unui climat de legalitate si 

profesionalism in domeniu. 

TITLUL VI  DISPOZITII FINALE 

Art. 40 Responsabilitatea profesionala a consilierilor juridici este angajata pentru nerespectarea 

normelor de exercitarea a profesiei stabilite prin lege, statutul profesiei si actele normative in vigoare. 

Art. 41 Nerespectarea normelor deontologice atrage raspunderea consilierului juridic. 

Art. 42 Consilierul juridic sau societatea profesionala pot incheia cu societatile de asigurari, polita de 

asigurare pentru raspundere profesionala. 

Art. 43 Activitatea desfasurata de consilierul juridic este o activitate de mijloace si nu de rezultat. 

Art. 44 Prezentul Cod deontologic intra in vigoare astazi 24/07/2004, data adoptarii de catre Congresul 

U.C.C.J.R. 

Art. 45 Regulile de comportament profesional cuprinse in prezentul cod fost adoptate de catre 

Congresul U.C.C.J.R., in data de 24/07/2004, in aplicarea dispozitiilor Legii nr. 514/2003 si a Statutului 

profesiei. 


