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Capitolul I  

 INTRODUCERE  

Codul de conduită  etică și deontologie profesională al Spitalului de Boli Cronice Călinești este 

proiectat pentru a contribui la îmbunătățirea rezultatelor instituției prin respectarea drepturilor fiecărui 

pacinet și derularea relațiilor cu pacienții și publicul într-un mod etic. 

 Conducerea Spitalului de Boli Cronice Călinești conștientizează faptul că practicile de 

relaționare cu pacienții, precum și conduita personalului înstituției în furnizarea de servicii medicale 

către pacienți au un efect semnificativ asupra răspunsului fiecărui pacient la tratamentele medicale 

oferite. 

Personalul instituției a integrat responsabilitățile sale etice în activitatea de zi cu ai. Astfel, misiunea 

noastră, viziunea și valorile sunt comunicate la scară largă în cadrul instituției și reflectă cultura 

noastră etică. 

 Misiunea Spitalului de Boli Cronice Călinești   

Furnizarea de servicii medicale, de cea mai bună calitate, care să vină în întâmpinarea 

dezideratului nostru principal   

„AMELIORAREA SIMPTOMATOLOGIEI” 

având în vedere permanent 

SATISFACŢIA și  SIGURANȚA PACIENTULUI 

Sănătatea este profesia și pasiunea noastră, iar misiunea noastră este de a răspunde nevoilor 

comunității, având ca suport cei mai buni specialiști. 

Acordarea celor mai bune servicii medicale (eficiente, eficace şi de calitate) astfel încât să se 

realizeze îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienților care se adresează instituției noastre: 

1. adaptarea serviciilor medicale la nevoile comunitatii deservite; 

2. creşterea calităţii serviciilor medicale; 

3. orientarea profilului serviciilor medicale către caracteristicile de morbiditate a pacienților ce 

se adreseaza unităţii sanitare; 

4. primordialitatea criteriilor de performanță în activitatea unităţii sanitare; 

5. optimizarea raportului cost / eficiență în administrarea Spitalului de Boli Cronice Călinești; 

6. asigurarea condiţiilor de accesibilitate şi echitate a comunitatii deservite; 

7. îmbunatăţirea continuă a condiţiilor implicate în asigurarea satisfacţiei si sigurantei  

pacientului şi a personalului angajat. 

Direcţiile strategice manageriale vizează dezvoltarea unui management performant în 

activitatea investiţională, având ca obiective: 

• modernizarea şi reabilitarea Spitalului de Boli Cronice Călinești; 

• dotarea cu aparatură medicală  

• implementarea programelor de perfecţionare profesională continuă a personalului angajat. 

Viziunea Spitalului de Boli Cronice Călinești 

Spitalul de Boli Cronice Călinești urmăreşte îmbunătăţirea calităţii actului medical şi 

diversificarea serviciilor oferite pacienților , cu respectarea drepturilor acestora  

Ne-am propus să devenim un etalon al calității și siguranței actului medical. Credem în 

specialiștii nostrii ca fiind cei mai importanți parteneri și avem certitudinea că împreună vom reuși să 
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promovăm un nou comportament, centrat pe pacient. Credem că medicii sunt cei mai importanţi 

parteneri ai noştrii, iar lucrând împreună vom putea creşte calitatea serviciilor medicale şi vom 

contribui la păstrarea sănătăţii pacienților. 

Ne implicăm şi ne dorim să fim aproape de cei din comunitatea în care ne desfăşurăm 

activitatea. 

Vom contribui la facilitarea accesului populaţiei la servicii medicale de calitate și asigurarea 

siguranței pacientului. 

Valorile Comune  

 Respectarea dreptului la ocrotirea sănătătii pacienților; 

 Garantarea calității și siguranței actului medical; 

 Cresterea rolului serviciilor preventive; 

 Asigurarea accesibilității la servicii; 

 Respectarea dreptului la libera alegere și a egalității de șanse; 

 Aprecierea competențelor profesionale și încurajarea dezvoltării lor; 

 Transparența decizională. 

În Plan Etic – înterg personalul instituției este ghidat de valorile necesare îndeplinirii misiunii, 

astfel: 

 Ne pasă de pacienții noștri și îi tratăm cu respect și compasiune; 

 Încurajăm inițiativa, inovarea, tenacitatea în abordarea problematicii sănătății întregii 

comunități din care facem parte și în cadrul căreia activăm; 

 Promovăm un mediu care stimuează diversitatea și încurajează valorile civice; 

 Lucrăm în cooperare cu colegii noștri și cu comunitatea noastră pentru a asigura starea 

de sănătate a populației comunității deservite; 

 Demonstrăm calitatea actului medical, într-un mod demn de încredere din partea opiniei 

publice; 

 Responsabilitate, integritate și abilitate în administrarea noastră financiară. 

 

Valorile și principiile etice < Binele” și „raul”, „moralul” și „imoralul” sunt principii care 

definesc obiectul eticii in comportament și in atitudine, etica operand cu valori sociale unanim 

recunoscute>. 

Categoriile sub care se clasifica valorile etice sunt următoarele: 

A.    Valori etice raportate la exercitarea autoritații publice: legalitatea, responsabilitatea, 

discernamantul, eficiența, confidențialitatea, realizarea competențelor in interesul public, 

credibilitatea publica, profesionalismul. 

B.    Valori etice raportate la beneficiarii serviciului public: respectul, rapiditatea (celeritatea), 

confidențialitatea, integritatea, imparțialitatea. 

C.    Valori etice raportate la obligațiile de conduita și la imaginea persoanei care exercită 

funcția publica: credibilitatea, ținuta, demnitatea, autoritatea, seriozitatea. 

Domeniul de aplicare  

Art.1. Codul de conduită etică și deontologie profesională al personalului angajat al Spitalului 

de Boli Cronice Călinești stabilește norme de conduită etică și deontologie profesională și formulează 

principiile care trebuiesc respetate în relația cu pacienții, partenerii, colegii, în vederea creșterii 

încrederii și prestigiului instituției. 
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Art.2. (1) Codul de conduită profesională și de etică al Spitalului de Boli Cronice Călinești, 

cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce reprezinta valorile fundamentale în baza cărora se 

desfășoară activitatea noastră. 

(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii 

pentru tot personalul spitalului , încadrat in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu 

modificarile ulterioare, indiferent de durata raporturilor de muncă sau de locul în care este prestată 

munca. 

(3) Prevederile prezentului Cod de conduită etică și deontologie profesională se aplică și 

persoanelor care lucrează detașați, colaboratori, practicanți sau voluntari. 

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

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

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

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

persoanei umane nu încetează nici după decesul acesteia. 

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

asupra oricăror alte interese. 

Art.3.  La elaborarea Codului de conduită etică și deontologie profesională a personalului din 

Spitalul de Boli Cronice Călinești s-au avut în vedere prevederile Legii nr.477 / 2004 privind Codul de 

conduită a personalului din autoritățile și instituțiile publice, prevederile acestuia completându-se cu 

dispozițiile din Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România, Codul de etică și 

deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, Codul 

Deontologic al Profesiei de Psiholog cu drept de liberă practică, Codul deontologic al consilierului 

juridic, Codul de etică pentru persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu și 

alte coduri de etică existente. De asemenea la elaborarea Codului de Conduită Etică și Deontologie 

Profesională al personalului contractual s-au avut în vedere prevederile OSGG 600/2018, privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial în instituțiile publice, standardul I – Etică și 

integritate și prevederile Legii 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.   

Art.4. (1) Prezentul Cod de conduită etică și deontologie profesională al personalului din 

Spitalul de Boli Cronice Călinești este perobat de către managerul unității prin decizie internă. 

(2) Dispozițiile Codului de conduită etică și deontologie profesională produc efecte pentru toți 

angajații din instituție de la data comunicării, iar noii angajați vor lua cunoștință de conținutul 

prezentului  Cod anterior semnării contractului individual de muncă. 

(3) Codul de conduită și deontologie profesională va fi adus la cunoștință salariaților astfel: 

• prin intermediul  structurii de manegement al calității și al șefilor/coordonatorilor de 

secție, compartimente pentru personalul existent, sub semnătură; 

• prin intermediul compartimentului RUNOS, pentru personalul nou angajat, sub 

semnătură; 

• prin afișare pe site-ul/ la sediul instituției, pentru persoanele interesate. 

B. Obiective  

Obiectivele prezentului cod de conduită urmăresc să asigure: 

a) ocrotirea drepturilor pacientului; 

b) respectarea obligatiilor profesionale de catre personalul spitalului ; 

c) cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public, 

precum si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica, prin:  
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- reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi 

sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului 

instituției și a personalului contractual;  

- informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se 

astepte din partea personalului constractual în exercitarea funcției ;  

- crearea unui climat de încredere și respect reciproc între pacienți/persoanele care se 

adresează instituției si personalul angajat al Spitalului de Boli Cronice Călinești; 

C.  Principii generale  

Principiile care guvernează conduita profesională a personalului angajat sunt următoarele:  

(1) exercitarea profesiilor medicale se face exclusiv în respect față de viață și de persoana umană; 

(2) în orice situație primează interesul pacientului și sănătatea publică; 

(3) respectarea în orice situație a drepturilor pacientului; 

(4) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toți factorii implicați în asigurarea stării de sănătate a 

pacientului; 

(5) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel 

înalt de competențe, aptitudini practice și performanțe profesionale fără niciun fel de discriminare; 

(6) în exercitarea profesiilor medicale trebuie să dovedească loialitate și solidaritate unii față de alții în 

orice împrejurare, să își acorde colegial ajutor și asistență pentru realizarea îndatoririlor profesionale; 

(7) personalul medical trebuie să se comporte cu cinste și demnitate profesională și să nu prejudicieze 

în niciun fel profesia sau să submineze încrederea pacientului; 

(8) prioritatea interesului public – principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a 

considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției. 

Obligația personaului medical este de a apăra sănătatea fizică și mintală a pacinetului, de a preveni 

îmbolnăvirile și de a ușura suferințele, respectând dreptul la viață și la demnitate al pacientului, fără 

discriminări de vârstă, sex, rasă, religie, etnie, naționalitate, condiție socială, ideologie, politică sau 

orice alt motiv. 

(9) prioritatea interesului pacientului - principiu conform caruia personalul are indatorirea de a 

considera interesul pacientului mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;  

(10) asigurarea egalitatii de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice - 

principiu conform caruia personalul are indatorirea de a aplica acelasi regim in situatii identice sau 

similare;  

(11) profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual  are obligația de a îndeplini 

atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;  

(12) imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform caruia angajații sunt obligați să aibă o 

atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 

exercitarea atribuțiilor funcției;  

(13) integritatea morală - principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să 

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

(14) libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform caruia personalul poate să-și exprime și să-

și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;  

(15) cinstea și corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea funcției și în îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea 

conformă a atribuțiilor de serviciu;  

(16) deschidere și transparență - principiu conform căruia activitățile desfășurate de angajatii 

insituției  în exercitarea atribuțiilor funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării pacienților.  
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          D. Termeni și expresii 

În înțelesul prezentului Cod de conduită etică și deontologie profesională, expresiile și termenii 

de mai jos au următoarele semnificații:  

 Cod de conduită – reprezintă setul de reguli de bază, reguli de comportament etic în 

unitate și modul de prevenire a acșunilor ilicite și ilegale care ar putea să apară, reguli care să 

completeze codurile etice și/sau deontologice specifice fiecărei profesii; 

 Personal constractual – persoană numită într-o funcție în cadtul spitalului, în condițiile 

legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificărule și completările ulterioare; 

 Funcție – ansamblul atribuțiilor și responsabilitășilor stabilite, în temeiul legii, în fișa 

postului; 

 Interes public – acel interes care implică garantarea și respectarea de către spital, a 

drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, 

legislația internă și tratatele internaționale la care România este parte, precum și îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității 

cheltuirii resurselor; 

 Interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obțiunt, în mod 

direct sau indirect, pentru sine sau pentru alții, de către personalul constractual prin folosirea 

reputației, influenței, facilităților, relațiilor, infromațiilor la care are acces, ca urmare a 

aexercitării atribuțiilor funcției; 

 Conflict de interese – acea situație sau împrejurare în care interesul personal , direct ori 

indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar 

putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp și cu 

obiectivitate a îndatoririlor care îî revin în exercitarea funcției deținute; 

 Incompatibilitate - situația/împrejurarea în care interesul personal(direct/indirect) al 

funcționarului public contravine interesului public general, astfel încât afectează/ ar putea 

afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor/îndeplinirea la timp și cu 

obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției publice deținute; 

 Pantouflage - interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice. Este un 

termen din limba franceză și semnifică “ușă turnantă” (de transfer între sectorul public și cel 

privat). Noile abordări în managementul sectorului public, împreună cu posibilitățile extinse de 

muncă, au schimbat relațiile serviciului public și ale sectorului privat, precum și percepția 

publică asupra acestor relații. Necesitatea de a menține încrederea publicului, în special în 

perioadele de schimbare, sporește importanța dezvoltării și menținerii sistemelor ce abordează 

conflictele de interese, inclusiv pe cele care apar la migrarea funcționarilor publici către 

sectorul privat. Cele mai frecvente obiective ale unui sistem care abordează migrarea 

funcționarilor publici din sectorul public în cel privat sunt: (1) să se asigure că anumite 

informații dobândite în serviciul public nu sunt utilizate în mod abuziv;  (2) să se asigure că 

exercitarea autorității de către un funcționar public nu este influențată de câștigul personal, 

inclusiv prin speranța sau așteptarea unei angajări viitoare și (3) să se asigure că accesul și 

contactele actualilor precum și ale foștilor funcționari publici nu sunt utilizate pentru 

beneficiile nejustificate ale funcționarilor sau ale altora 

 Informație de interes public – orice nformație care privește activitățile sau care rezultă 

din activitatea unității sanitare, indiferent de suportul ei; 

 Informație cu privire la date personale – orice informație privind o persoană 

identificată sau identificabilă. 
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E. Legislație aplicabilă 

• Legea nr.477 / 2004 privind Codul de conduită a personalului din autoritățile și instituțiile 

publice; 

• Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului 

medical din România, aprobat prin Hotărârea nr.2 din 9 iulie 2009, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 

persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.U.G. nr. 24/2004 privind creşterea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice şi a 

funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a corupţiei; 

• H.G. nr. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului 

declaraţiilor de interese. 

• Lege 53/2003 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată Codul muncii; 

• Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 

Capitolul II - Norme generale de conduita profesionala a personalului  

Spitalului de Boli Cronice Călinești 

 
               Art.5. Asigurarea unui serviciu medical de calitate  

             (1) Personalul are obligația de a asigura un serviciu de calitate în beneficiul pacientului, prin 

participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică, în scopul realizării 

competențelor unității, în limitele atribuțiilor stabilite prin fișa postului; 

 (2) În exercitarea funcției personalul are obligația de a avea un comportament profesionist, 

precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține 

încrederea pacientului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea instituției; 

(3) Activitatea medicală poate fi desfășurată doar dacă personalul încadrat în unitate are 

pregătire și practică în domeniu;  

(4) Personalul medical poate folosi numai titlul la care are dreptul conform pregătirii sale 

profesionale; 

(5) Din momentul în care a răspuns unei solicitări, personalul medical este automat angajat 

moral să asigure bolnavului îngrijiri calificate; 

(6) Încrederea pacientului constituie reflectarea poziției morale privind relația sa cu medicul și 

este susținută de calitățile morale și abilitățile profesionale ale personalului medical, manifestându-se 

prin convingerea parsonală de a respecta recomandările și prescripțiile medicale. Încrederea 

pacientului reprezintă  un indicator al calității serviciului medical și este influențată direct de 

autoritatea profesională; 
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(7) Fiecare  membru al echipei medicale are obligația morală de a susține autoritatea 

profesională prin respectarea unor categorii etice comune generale, precum cinstea, demnitatea, 

disciplina, bunăvoința, politețea, respectul dezinteresat față de oameni; 

(8) Comunicarea cu pacientul se face într-o manieră adecvată, folosind un limbaj politicos și 

adaptat capacității de înțelegere al acestuia; 

(9) Profesia medicală este incompatibilă cu duritatea, ignoranța, aroganța, nerăbdarea care 

afectează și discreditează atât imaginea unui membru, cât și a întregului colectiv profesional; 

(10) Având în vedere specificul spitalului de Spitalului de Boli Cronice Călinești, personalul 

contractual are datoria de a gestiona corespunzător, cu calm și răbdare, evetualele contradicții cu 

pacienții, fiind interzisă folosirea unui limbaj vulgar și lipsit de respect. 

Art. 6.  Respectarea Constituției și a legilor  

(1) Angajatii spitalului au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile 

țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care 

le revin, cu respectarea eticii profesionale;  

(2) Personalul contractual trebuie să se conformeze dispozitțiilor legale privind restrângerea 

exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute; 

(3) Personalul medical are datoria morală de a aduce la cunoștință organelor competente orice 

situație care ar putea prezenta pericol pentru sănătatea publică.  

Art. 7.  Loialitatea față de Spitalul de Boli Cronice  Călinești   

(1) Personalul contractual are obligația de a apara cu loialitate prestigiul spitalului în care își 

desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii 

imaginii sau intereselor legale ale acestuia. 

(2) Angajatilor contractuali  le este interzis:  

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituției, 

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

b) să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care instituția are 

calitatea de parte, dacă nu sunt abilitați în acest sens;  

c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decăt cele prevăzute de 

lege;  

d) să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției, dacă această dezvăluire este 

de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituței ori ale 

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

e) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de 

acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau spitalului.  

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) -d) se aplică și după încetarea raportului de muncă, pentru o 

perioadă de 2 ani, dacă dispozițiile din legi speciale nu prevăd alte termene.  

(4) Prevederile prezentului Cod de conduită etică și deontologie profesională nu pot fi 

interpretate ca o derogare de la obligația legală a personalului contractual de a furniza informații de 

interes public celor interesați, în condițiile legii.  

Art. 8.  Libertatea opiniilor  

(1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajații contractuali au obligația de a respecta 

demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituției 

publice în care își desfășoară activitatea;  

(2) În activitatea lor angajații spitalului au obligația de a respecta libertatea opiniilor și de a nu 

se lasa influențati de considerente personale;  
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(3) În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă și să 

evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri; 

(4) În situația în care există o divergență de opinii, o disensiune între doi sau mai mulți salariați 

ai spitalului, pentru a nu degenera situația, persoanele respective trebuie să dea dovadă de maturitate, 

să discute deschis, să analizeze problema, să-i determine cauzele și să găsească împreună o modalitate 

de soluționare a acesteia.  

Art. 9. Activitatea publică  

(1) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către persoanele desemnate în 

acest sens de conducatorul unității , în condițiile legii. 

(2) Angajații contractuali  desemnați să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate 

oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de managerul spitalului. 

 (3) În cazul în care nu sunt desemnați în acest sens, angajații contractuali pot participa la 

activități sau dezbateri publice, având obligația de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu 

reprezinta punctul de vedere oficial al instituției .  

Art. 10. Activitatea politică  

În exercitarea funcției deținute, personalului spitalului îi este interzis:  

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;  

b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcții de demnitate publică;  

c) să colaboreze, atât în cadrul relațiilor de serviciu, cât și în afara acestora, cu persoanele 

fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;  

d) să afișeze în cadrul autorităților sau instituțiilor publice însemne ori obiecte inscripționate cu 

sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.  

Art. 11. Folosirea imaginii proprii  

În considerarea funcției pe care o deține, personalul contractual  are obligația de a nu permite 

utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități 

comerciale, precum și în scopuri electorale.  

Art. 12. Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției  

(1) In relațiile dintre personalul din cadrul instituției, precum și cu persoanele fizice sau 

juridice, angajații instituției sunt obligați să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, 

corectitudine și amabilitate.  

(2) Personalul are obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor 

din cadrul instituției , precum și ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin:  

a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;  

b) dezvăluirea aspectelor vieții private;  

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase; 

d) abuzuri, amenințări, intimidare; 

e) hărțuire verbală/fizică; 

f) violență fizică.  

Regulile concrete de mediere sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură 

sanitară negociat la nivel de unitate. 

(3) Personalul trebuie să adopte o atitudine imparțială și justificataă pentru rezolvarea clară și 

eficientă a problemelor pacienților.  Personalul contractual are obligația să respecte principiul egalității 

pacienților în fața legii și a instituției, prin:  

a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferențiat, raportate 

la aceeași categorie de situații de fapt;  
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b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naționalitatea, 

convingerile religioase și politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.  

(4) În relația cu superiorii ierarhici, colegii de serviciu și subordonații, personalul contractual 

trenuie să manifeste disponibilitate în efectuarea atribuțiilor de serviciu, respect și corectitudine. Sunt 

interzise folosirea injuriilor, limbajului vulgar, amenințărilor, atitudinilor ofensatoare și 

discriminatorii. 

Art. 13. Conduita în cadrul relațiilor internaționale  

(1) Personalul care reprezintă instituția în cadrul unor organizații internaționale, instituții de 

învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional are obligația să promoveze o 

imagine favorabilă tării și a instituției pe care o reprezintă.  

(2) În relațiile cu reprezentanții altor state, angajații au obligația de a nu exprima opinii 

personale privind aspecte naționale sau dispute internaționale.  

(3) În deplasările în afara tării, personalul este obligat să aibă o conduită corespunzatoare 

regulilor de protocol și să respecte legile și obiceiurile tării gazdă.  

Art.14.Interdicția privind solicitarea/acceptarea cadourilor, serviciilor și 

avantajelor materiale 

(1) Angajații nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice 

alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au 

avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparțialitatea în exercitarea 

funcțiilor  deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.  

(2) Personalul medical cu studii superioare (medici, psihologi, asistenți sociali, asistente), 

studii medii (asistente) care condiționeză actul medical sau îl efectuează în mod intenționat, întârziat 

și/sau fără a depune tote diligențele necesare în ceea ce privește actele medicale care se impun, pentru 

a condiționa pacientul sau aparținătorii acestuia de a da mită sau foloase necuvenite pentru îndeplinirea 

actului medical, li se va desaface contractul de muncă, iar probele vor fi înaintate organelor de drept. 

Aceste prevederi sunt aplicabile și personalului auxiliar (infirmiere, îngrijitoare, muncitori 

supraveghere), personalului nemedical (personal TESA, administrativ) care săvârșesc fapte de corupție 

în exercitarea atribuțiilor. 

(3) Personalului medical, indiferent de nivelul pregătirii profesionale, care intră în contact cu 

pacienții sau aprtinătorii și nu se poartă civilizat și cuviincios, nu se adreseză acestora în mod 

deontologic și civilizat, nu le explică pe înțelesul acestora actele medicale și nu se comportă cu toată 

condescența cuvenită oricărei ființe umane, mai ales aflată într-o stare emoțională deosebită, vor 

suporta una din sancțiunile disciplinare prevăzute de Codul Muncii și a altor legi incidentei faptei. 

(4) Demnitatea umană este protejată de Constituția Roâniei, iar incălcarea oricărui drept 

personal este sancționat în conformitate cu legile în vigoare. 

            Art. 15. Participarea la procesul de luare a deciziilor  

(1) În procesul de luare a deciziilor angajații contractuali au obligația să acționeze conform 

prevederilor legale și să îți exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.  

(2) Angajații au obligația de a nu promite luarea unor decizii de către spital, precum și 

îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.  

Art. 16.  Obiectivitate în evaluare  

(1) În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, angajatii au obligația să asigure 

egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.  

(2) Personalul de conducere are obligația să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de 

evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă 
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avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale 

sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.  

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

ori promovarea în funcțiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 

neconforme cu principiile generale. 

Art. 17. Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute  

(1) Personalul are obligația de a nu folosi atribuțiile funcției detținute în alte scopuri decât cele 

prevăzute de lege.  

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

ori acțiuni de control, personalul nu poate urmări obținerea de foloase sau avantaje în interes personal 

ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.  

(3) Angajații au obligația de a nu interveni sau influența vreo anchetă de orice natură, din 

cadrul instituției sau din afara acesteia, în considerarea funcției pe care o dețin.  

(4) Angajații au obligația de a nu impune altor angajați ai spitalului să se înscrie în organizații 

sau asociații, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru, promitându-le acordarea 

unor avantaje materiale sau profesionale.  

Art. 18. Utilizarea resurselor publice  

(1) Personalul este obligat să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului și a 

unităților administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acționand în orice situație ca 

un bun proprietar.  

(2) Personalul are obligația să folosească timpul de lucru, precum și bunurile apartinând 

spitalului numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute.  

(3) Personalul trebuie să propună și să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin, folosirea utilă 

și eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.  

(4) Personalul care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice îi 

este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituției publice pentru realizarea acestora.  

Art. 19.  Limitarea participării la achiziții, concesionări sau închirieri  

(1) Orice angajat poate achizitiona un bun aflat in proprietatea spitalului, supus vânzării în 

condițiile legii, cu excepția următoarelor cazuri:  

a) când a luat cunoștință, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, despre valoarea 

ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;  

b) când a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;  

c) când poate influența operațiunile de vânzare sau când a obținut informații la care persoanele 

interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.  

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul concesionării sau închirierii 

unui bun aflat în proprietatea spitalului.  

(3) Angajaților le este interzisă furnizarea informațiilor referitoare la bunurile proprietate 

publică a spitalului, supuse operațiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiții decât 

cele prevăzute de lege.  

(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul realizării tranzacțiilor 

prin interpus sau în situația conflictului de interese.  

Art.20. Conflictul de interese, incompatibilitatea și pantouflageul  

(1) Angajații trebuie să evite orice situație care implică sau poate genera conflicte între 

propriile interese și interesele spitalului. 

(2) În orice situație, angajații care au relații cu clienții, contractorii, furnizorii trebuie să 

acționeze numai în interesul spitalului și să exludă orice fel de avantaje personale. 
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(3) Datoria, loialitatea și sarcinile de serviciu ale angajaților nu trebuie compromise în nici un 

fel de interesele personale. 

(4) Angajații vor evita orice implicare directă sau indirectă – de exemplu prin membrii 

familiei (soț/soție sau copii aflați în întreținere) – în asocieri sau investiții care influențează sau pot 

influența deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acțuinează în interesul spitalului. 

(5) Orice posibil conflict de interese trebuie declarat de către angajat. 

(6) Nu se va exercita niciun fel de presiune directă sau indirectă asupra angajaților pentru a o 

sprijini formațiune politică sau o candidatură politică individuală ori pentru a contribui cu fonduri 

bănești în scopuri politice. 

(7) În vederea prevenirii situațiilor de incompatibilitate din cadrul instituției realizează 

informări/întâlniri, aplică chestionare de evaluare privind gradul de cunoaștere a regimului juridic al 

incompatibilităților, în care sunt prelucrate periodic prevederile legale privind incompatibilitățile; 

(8) Conform prevederilor legale persoanele care au obligația declarării stării de 

incompatibilitate au termene de conformare voluntară astfel încât starea de incompatibilitate să fie 

prevenită.  Astfel, în termen de 30 de zile de la numirea în funcție, persoanele responsabile au obligația 

completării și depunerii la instituția în cauză, declarația de avere și de interese. În cazul în care, la 

numirea în funcție, persoana se află în stare de incompatibilitate, aceasta are obligația, ca în termen de 

30 de zile de la numire, să înlăture motivele care au dus la starea de incompatibilitate, astfel contractul 

devine nul de drept; 

(9) Orice persoană poate sesiza în scris, e-mail sau în audiență la managerul spitalului o stare 

de incompatibilitate asupra unui salariat, iar acesta trimite sesizarea spre analiză responsabilului cu 

gestionarea declarațiilor de avere și de interese.. În urma analizei, persoana responsabilă, cu aprobarea 

managerului, formulează adresă către Agenția Națională de Integritate (ANI), în vederea obținerii unui 

punct de vedere; 

(10) Conflictul de interese poate fi de mai multe tipuri. Poate fi potential, în situația în care un 

oficial are interese personale de natură să producă un conflict de interese dacă ar trebui luată o decizie 

publică. Conflictul de interese actual apare în momentul în care oficialul este pus în situația de a lua o 

decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un partener de afaceri. Al 

treilea tip de conflict de interese este cel consumat, în care oficialul public participă la luarea deciziei 

cu privire la care are un interes personal, încălcând prevederile legale. 

(11) Pentru a nu exista confuzii, cu titlu de exemplu, se definește care sunt gradele de rudenie 

și de afinitate. Gradul de rudenie se aplică după cum urmează: 

• gradul I: părinți și copii; 

• gradul II: frații, bunicii și nepoții; 

• gradul III: unchiul/mătușa și nepotul de frate; 

• gradul IV: verii primari. 

(12) Relația de afinitate apare între un soț/soție și rudele celuilalt soț/ soție. Gradul de 

afinitate este luat în calcul astfel: 

• gradul I: socrii și nora/ginere; 

• gradul II: cumnatele și cumnații; 

• gradul III: unchiul și soția nepotului de frate; 

• gradul IV: verii, soții și soțiile acestora. 

(13) Pantouflage-ul este o măsură de transparență instituțională și de prevenire a corupției, 

indicator de evaluare în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție. Necesitatea prevenirii pantouflage-

ului are la bază nevoia de a defini o modalitate concretă privind mecanismul de monitorizare a 

situațiilor de pantouflage la nivelul spitalului. 
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 Art.21. Informarea pacientului 

(1) Personalul medical trebuie să ofere pacientului, la cererea acestuia, informații depline și 

inteligibile despre starea sănătății sale, etapele tratamentului, riscurile și rezultatele scontate; 

(2) În cazul în care sunt întocmite decumente medicale, persoana la care se referă documentul 

emis, trebuie informată cu privire la conținutul acestora; 

(3) Maniera de prezentare a informației necesită o tentă de optmism, trebuie să inspire 

speranță și încredere, fără a omite importanța factorului psihic; 

(4) Personalul medical trebuie să respecte dreptul la decizie al pacientului, fără a-i impune 

convingerile personale și fără a exercita presiuni psihice asupra acestuia; 

(5) Cu cât actul medical preconizat este mai complex și mai riscant, cu atât informarea 

pacientului cu privire la riscurile și alternativele posibile trebuie să fie mai amplă; 

(6) Diagnosticul grav va fi adus la cunoștință pacientului cu prudență și tact, ținandu-se cont 

de starea psihică a acestuia; 

(7) Diagnosticul va fi comunicat familiei doar cu acordul pacientului, cu excepția situației 

când pacientul este pus sub interdicție și are numit reprezentant legal (tutore), conform prevederilor 

legale. 

Art. 22. Confidențialitatea și secretul profesional 

(1) Informațiile cu caracter confidențial sunt gestionate de către spital prin proceduri interne 

specifice, care asigură accesul exclusiv al celor interesați și numai în sopuri profesionale, cu 

respectarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și cu respectarea 

celorlalte drepturi legiferate; 

(2) Este intrezisă și consiederată ilegală utilizarea informațților cu caracter confidențial în 

negocierea directă sau indirectă în cadrul diferitelor tranzacții/licitații/contracte; 

(3) Sectretul profesional este obligația personalului medical de a nu divulga unor terțe 

persoane informația cunoscută în cadrul activității sale profesionale fără acordul pacinetului, cu 

excepția situațiilor când aceasta este solicitată de către organele judiciare sau prezintă pericol pentru 

societate, pentru anumite persoane sau pentru însuși pacientul; 

(4) Păstrarea confidențialității informațiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toți 

salariații care, prin activitatea pe care o desfășoară, au acces la acestea, în mod direct sau indirect, în 

conformitate cu Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările 

ulterioare, a OMS 1410/2016 privind apobarea Normelor de aplicare a Legii 46/2003 și a 

Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date; 

(5) Spitalul respectă și protejează demnitatea angajaților săi și dreptul la viața privată, inclusiv 

al protecției  și asigurării confidențialității datelor cu caracter personal și asigură respectarea 

principiului egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării. 

 

Capitolul III - Responsabilitatea personală, integritatea 

și independența profesională 

Art. 23. - Responsabilitatea personală, integritatea și independența profesională a 

medicului 

(1) Despre independența profesională a medicului şi responsabilitate 

a) Medicul are independența profesională absolută, libertatea absolută a prescripţiilor şi actelor 

medicale pe care le considera necesare, în limitele competentei sale, şi este răspunzător pentru acestea. 

În cazul limitării prin constrângeri administrative şi/sau economice a independenței sale, medicul nu 

este răspunzător; 
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b) Medicul nu va garanta vindecarea afecțiunii pentru care pacientul i s-a adresat; 

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

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

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

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

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

dacă nu există reglementări speciale care sa prevadă altfel; 

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

personal, constituie abatere deontologica; 

e) Exprimarea consimţământului informat al pacientului pentru tratament nu înlătură 

responsabilitatea medicului pentru eventualele greşeli profesionale; 

(2) Secretul profesional 

a) Secretul profesional este obligatoriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege; 

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

aflat direct sau indirect în legatura cu viața intimă a bolnavului, a familiei, a aparținătorilor, precum şi 

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

profesional persistă şi după terminarea tratamentului sau decesul pacientului; 

c) Secretul profesional trebuie păstrat şi față de aparținători, dacă pacientul nu doreşte altfel; 

d) Secretul profesional trebuie păstrat față de colegi, cadre sanitare şi instituţiile medicale care 

nu sunt implicate în actul medical al pacientului în cauză; 

e) În comunicările ştiinţifice cazurile vor fi în asa fel prezentate încât identitatea bolnavului să 

nu poată fi recunoscuta; 

f) În cazul în care nu este contrar intereselor pacientului, medicul curant va permite accesul 

mass-media la pacient numai cu acceptul acestuia. Managerii unităţilor medicale sunt obligaţi sa ia 

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

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

acordul pacientului, al medicului curant şi al managerului unităţii medicale; 

g) Evidențele medicale trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale; 

(3) Reguli generale de comportament în activitatea medicală 

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

cazuri excepţionale, de urgența sau în cazuri de forță majoră (îmbolnăviri pe nave maritime aflate în 

mers, pe avioane în zbor, locuri inaccesibile sau în timp util) se vor da indicaţii de tratament prin 

mijloace de telecomunicaţii; 

b) Medicul poate executa o activitate medicală doar dacă are pregătire şi practică suficientă 

pentru aceasta. Această prevedere nu se aplică în cazuri de urgență vitală, care nu poate fi rezolvată 

altfel; 

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

mânuirea cărora are pregătire ori suficientă practică; 

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

cunoştinţe ori experiența pentru a asigura o asistență corespunzătoare, va solicita un consult, prin orice 

mijloace, cu alţi specialişti sau va îndruma bolnavul către aceştia; 

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

nevoie de ajutorul lui profesional; 

f) Pacientul nevindecabil va fi tratat cu aceeaşi grija şi aceeaşi atentie ca şi cel care are șanse de 

vindecare; 
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g) Medicul va informa pacientul asupra bolii acestuia, tratamentului necesar şi a șanselor de 

însănătoşire. Medicul va evita să trezească prin comportamentul lui imaginea unei boli mai grave decât 

este ea în realitate; 

h) Medicul va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în problemele familiale ale 

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

interesul sănătăţii bolnavului; 

i) Medicul nu trebuie să se implice în problemele legate de interesele materiale din familia 

bolnavului sau; 

(4) Obligativitatea acordării asistenţei medicale 

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

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

ingrijirile necesare; 

b) În caz de calamități naturale sau accidentări în masă, medicul este obligat sa răspundă la 

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

eveniment; 

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

temeinice, îndrumând pacientul spre alte surse de îngrijire medicală, cu excepţia situaţiilor de urgență. 

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

referitoare la caz; 

(5) Întreţinerea şi folosirea cunoştinţelor profesionale. Educaţia medicală continua 

a) Medicii au datoria de a-şi perfecționa continuu cunoştinţele profesionale; 

b) În folosirea unor metode terapeutice noi trebuie să primeze interesul pacientului, iar acestea 

nu pot fi utilizate decât după evaluarea raportului risc-beneficiu; 

(6) Integritatea şi imaginea medicului 

a) Medicul trebuie să fie model de comportament etico-profesional, contribuind la creşterea 

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

stima şi încrederea pacientilor şi a colaboratorilor; 

b) Medicul nu trebuie să se folosească de un mandat electiv, o funcţie administrativă sau de 

alte autorităţi pentru a-şi creste clientela; 

c) Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregătirii sale profesionale; 

d) Informările privind serviciile medicale sunt acceptate, cu condiţia sa fie corecte, şi se pot 

referi la sediul profesional, orele de funcţionare, conducerea instituţiei medicale, specialitatea şi titlul 

medicului, metodele de diagnostic şi tratament folosite (aceste informaţii trebuie sa se refere numai la 

metode de diagnostic şi tratament fundamentate ştiinţific şi acceptate în lumea medicală. Nu trebuie să 

conţină informaţii eronate sau care ar putea induce pacienții în eroare), tarifele percepute (aceste 

informaţii nu trebuie să inducă pacienților impresia că neapelarea la serviciile medicului respectiv le 

poate pune în pericol starea de sănătate fizica sau psihică); 

e) Medicul nu poate face reclamă unor medicamente sau bunuri medicale de consum. 

Menţionarea denumirii unor medicamente sau bunuri medicale în cuprinsul unor articole, cărţi, făcută 

în scop ştiinţific, nu se consideră reclamă; 

f) Medicul nu trebuie sa facă propagandă în mediile nemedicale sau chiar medicale unor 

procedee de diagnostic ori tratament insuficient probate, fără să sublinieze şi rezervele ce se impun; 

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

un cadru auxiliar pentru obţinerea de avantaje materiale; 

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

produse medicamentoase autorizate ori neautorizate; 
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i) Este interzisă practicarea de către medic a unor activităţi care dezonorează profesia medicală. 

Orice medic trebuie să se abţină, chiar în afara vieţii profesionale, de la acte de natură să ducă la 

desconsiderarea acesteia; 

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

calitatea îngrijirilor medicale şi a actelor sale profesionale, cu excepţia urgențelor medico-chirurgicale 

vitale; 

k) Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice ori lipsite de riscuri remedii sau 

procedee iluzorii ori insuficient probate. Orice practică neștiințifică este interzisă; 

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

practică ilegal medicina. Medicul are obligaţia de a sesiza existența unor astfel de situaţii Colegiului 

Teritorial al Medicilor; 

(7) Onorarii şi atragerea bolnavilor 

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

material nejustificat sau ilicit; 

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

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

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

mai târziu la 3 zile după acordarea asistenţei medicale; 

(8) Respectarea drepturilor persoanei 

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

curant şi chiar sa faciliteze aceasta posibilitate; 

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

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

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

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

obligaţia sa informeze autoritatea judiciară; 

(9) Relaţia cu pacientul 

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

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

formal; 

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

aceştia unor acte degradante pentru fiinta umană; 

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

tratamentului adecvat şi în evitarea complicatiilor previzibile la pacientul aflat în îngrijirea sa; 

d) Prescripţiile medicale trebuie formulate cat mai clar, medicul asigurându-se ca a fost înţeles 

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

tratamentului; 

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

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

unitate medicală sau la un specialist cu competente superioare; 

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

sau obţinerea drepturilor sale ce decurg din starea de boala; 

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

bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente în conformitate cu legea; 
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(10) Consimţământul 

a) Pentru orice intervenţie medicală diagnostica sau terapeutică este necesar consimţământul 

informat al pacientului; 

b) Consimţământul pacientului va fi exprimat în condiţiile legii; 

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

alternativelor terapeutice, cu riscurile şi beneficiile acestora; 

d) În situaţia pacientilor care nu îşi pot exprima vointa, consimţământul va aparţine 

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

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

decizia; 

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

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

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

se facă ulterior; 

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

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

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

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

(11) Eliberarea de documente 

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

tendenţioase. Orice act medical va oglindi realitatea obiectivă; 

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

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

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

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

acestea sunt întocmite şi eliberate; 

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

conţinutul acestuia; 

 (12) Fapte și acte nedeontologice 

 a) pacticarea eutanasiei și eugeniei ; 

 b) cu execpția situațiilor prevăzute de lege sau de normele profesiei, refuzul acordării 

serviciilor medicale ; 

 c) abandonarea unui pacient care necesită servicii de urgență sau se află în pericol fără 

asigurarea că acesta a fost preluat de o altă unitate medicală sau de alt medic ori beneficiază de condiții 

adecvate situației în care se află și stării sale de sănătate ; 

 d) folosirea unor metode de diagnostic sau tratament nefundamentate științific sau neacceptate 

de comunitatea medicală, cu risc pentru pacient ; 

 e) cu excepția urgențelor vitale, exercitarea profesiei medicale în condiții care ar putea 

compromite actul profesional sau ar putea afecta calitatea actului medical ; 

 f) emiterea unui document medical de complezență sau pentru obținerea unui folos nelegal sau 

imoral ; 

 g) emiterea unui document medical pentru care nu există competență profesională ; 

 h) atragerea clientelei profitând de funcția ocupată sau prin intermediul unor promisiuni 

oneroase și neconforme cu normele publicității activităților medicale ; 

 i) folosirea, invocarea sau lăsarea impresiei deținerii unor titluri profesionale, specialități ori 

competențe profesionale neconforme cu realitatea ; 
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 j) încălcarea principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic ; 

 k) respingerea publică, cu execpția dezbaterilor din comunitatea medicală, a mijloacelor de 

diagnostic, tratament și profilaxie recunoscute de comunitatea științifică academică meidcală, precum 

și recomandarea publică a unor tratamente nefundamentate științific. 

 (13) Limitele angajamentului profesional  

 (1) În orice situație, angajamentul profesional al medicului nu poate depăși competența 

profesională, capacitatea tehnică și de dotare a cabinetului sau unității sanitare ori baza materială 

afectată, inclusiv prin convenții sau colaborări ferme cu alte unități sanitare ; 

 (2) Dacă mediculnu are suficiente cunoțtințe ori experiența profesională necesară pentru a 

asigura o asistențî medicală corespunzătoare, acesta va solicita un consult adecvat situației sau va 

îndrma bolnavul către un astfel de consult la o altă unitate medicală. 

Art. 24. Responsabilitatea personală, integritatea și independența profesională a 

asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali 

(1) Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical trebuie să evite în exercitarea 

profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei și să evite tot ceea ce este incompatibil cu 

demnitatea și moralitatea individuală și profesională; 

(2) Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical au obligația să manifeste o 

conduită ireproșabilă față de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia; 

(3) In caz de pericol public, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical nu au 

dreptul să își abandoneze bolnavii, cu excepția unui ordin formal al unei autorități competente, 

conform legii. 

(4) Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical sunt răspunzători pentru fiecare 

dintre actele lor profesionale; 

(5) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistentii medicali generaliști, 

moașele și asistenții medicali încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea 

profesională; 

(6) Încredințarea atributiilor proprii unor persoane lipsite de competență constituie greșeală 

deontologică; 

(7) Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul 

într-o manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe 

înțelesul acestora; 

(8) Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical trebuie sa evite orice modalitate 

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

(9) Constituie încălcări ale regulilor etice: 

 a) jugnirea și calomnierea profesională; 

 b) blamarea și defăimarea profesională; 

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

medical generalist, a moașei și a asistentului medical. 

(10) Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot 

face discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, originii naționale sau sociale, 

religiei, opțiunilor politice sau antipatiei personale, a condiției sociale față de pacienți.Asistentul 

medical are obligația de a lua măsuri de acordare a primului ajutor. 

Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical au obligația să acorde asistență 

medicală și ăîngrijirile necesare în limita competenței profesionale. 
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(11) În caz de calamități naturale (cutremure, inundații, epidemii, incendii) sau accidentări în 

masă, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical sunt obligați să răspundă la chemare, 

să iși ofere de bunăvoie serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunoștință despre eveniment. 

Art. 25. Responsabilitatea personala, integritatea si independenta profesionala a 

consilierului juridic 

(1) Integritatea si autonomia profesionala, respectarea legilor, probitatea, onoarea, vigilenta, 

confidentialitatea, organizarea, eficacitatea si perseverenta sunt ideile diriguitoare care guverneaza 

activitatea consilierului juridic; 

(2) Indeplinirea corecta si in timp util a atributiilor profesionale confera substanta principiului 

integritatii profesionale; 

(3) Autonomia si independenta profesionala a consilierului juridic se manifesta prin asumarea 

unor responsabilitati si actionarea la moment oportun intr-un context determinat; 

(4) Consilierii juridici sunt independenti din punct de vedere profesional si se supun numai 

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; 

(5) 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; 

(6) Rezultatul activitatii consilierului juridic este o consecinta a urmaririi atente si continue a 

derularii sarcinilor incredintate; 

(7) 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; 

(8) Organizarea riguroasa a activitatii consilierului juridic se face in scopul satisfacerii celor 

mai exigente standarde de calitate si eficacitate a muncii; 

(9) Prin discernerea intre serviciul oferit si asteptarile beneficiarului, intre asteptarile personale, 

profesionale si consecintele economice, in activitatea consilierului juridic primeaza respectarea legii; 

(10) Consilierul juridic este obligat sa depuna efortul necesar pentru realizarea si reusita 

sarcinilor ce ii revin in exercitarea profesiei; 

(11) 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; 

(12) 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; 

(13) 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; 

(14) 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; 
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(15) 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; 

(16) Consilierul juridic este responsabil de concluziile si actiunile sale in exercitarea profesiei; 

(17) 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; 

(18) Consilierul juridic va utiliza cu buna credinta mijloacele tehnice si baza materiala puse la 

dispozitie de catre beneficiarul serviciilor sale. 

 

Capitolul IV –  Raporturi profesionale cu alti profesionisti din domeniul 

medico-sanitar si institutii 

Art. 26. Raporturi profesionale cu alti profesionisti din domeniul medico-sanitar și 

instituții pentru medici 

(1) Relaţiile medicului cu colegii şi colaboratorii. Confraternitatea 

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

spiritului de corp, medicii îşi datorează asistenta morala. 

b) Schimbul de informaţii între medici privind pacientii trebuie sa se facă obiectiv şi în timp 

util, în asa fel încât asistenta medicală a pacientilor sa fie optima. 

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

Statutului Colegiului Medicilor din România. 

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

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

e) Constituie încălcare a regulilor etice blamarea şi defăimarea colegilor (critica pregătirii sau 

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

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

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

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

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

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

(2) Consultul medical 

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

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

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

confrati. 

b) Consultul este organizat de medicul curant şi este recomandabil ca medicii chemaţi pentru 

consult sa examineze bolnavul în prezenta medicului curant. Apoi medicii se retrag pentru a discuta 

cazul. După ce au căzut de acord, medicul curant comunica bolnavului sau apartinatorului rezultatul 

consultului. Dacă exista divergenţe de păreri, se va proceda, după caz, la completarea examinarilor, 

internarea în spital, lărgirea consultului prin invitarea altor specialişti etc. 

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

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

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

http://www.formularejuridice.ro/?cs=144107
http://www.formularejuridice.ro/?cs=144107
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d) Un medic care a fost chemat pentru un consult nu trebuie sa revada ulterior pacientul din 

proprie initiativa şi fără aprobarea medicului curant. 

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

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

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

către alţi medici care nu au participat la consultul medical. 

f) Dacă în urma unui consult avizul celor chemaţi diferă fundamental de cel al medicului 

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

chemaţi la consult prevalează în opinia pacientului sau a anturajului acestuia. 

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

incidente urgente, cu informarea prealabilă sau ulterioara a medicului. 

h) Dacă propunerea pentru un consult medical vine din partea pacientului sau a anturajului 

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

este de acord, se poate retrage fără explicaţii. În urma consultului se va redacta un document semnat de 

participanţi. Dacă documentul nu este redactat, se considera ca participanţii la consult susţin punctul 

de vedere al medicului curant. 

(3) Raporturi cu alţi profesionisti sanitari 

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

domeniul medical. 

b) Obligaţii fata de Colegiul Medicilor din România. 

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

punctele de vedere. 

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

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

solicitare. 

Art. 27.  Raporturi profesionale cu alți profeșionisti din domeniul medico-sanitar și 

instituții pentru asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical 

Raporturile profesionale cu alți profesioniști din domeniul sanitar 

(1) In baza spiritului de echipa, asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali isi 

datoreaza sprijin reciproc. 

(2) 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. 

(3) 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. 

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

justitiei, fiind interzisa perturbarea activitatii profesionale din aceste cauze. 

(5) 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. 

(6) In cazul colaborarii mai multor asistenti medicali generalisti, moase si asistenti medicali 

pentru examinarea, tratamentul sau ingrijirea aceluiasi pacient, fiecare practician isi asuma 
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responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale in dreptul fiecarei manevre sau tehnici 

executate personal. 

(7) 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. 

Raporturile profesionale cu institutiile 

(1)Angajatorul trebuie sa asigure conditii optime asistentului medical generalist, moasei si 

asistentului medical in exercitarea profesiei. 

(2) 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. 

(3) 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 V – Situații speciale 

Art. 28.  Reguli privind cercetarea medicală pe subiecti umani 

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

declaraţiilor internaţionale la care România este parte semnatara. 

(2) Medicul implicat în cercetarea biomedicala are datoria de a promova şi proteja viata, 

sănătatea, intimitatea şi demnitatea subiectilor umani care participa la cercetare. 

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

populatiilor vulnerabile, cum ar fi: 

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

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

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

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

detenţie, militari); 

d) persoane care nu beneficiază personal din cercetare; 

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

(4) În cercetarea pe subiecti umani, binele individului primeaza asupra binelui societăţii în 

general şi al ştiinţei. 

(5) Cercetarea medicală în scopul progresului medical trebuie sa se facă doar în ultima instanta 

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

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

este posibila. 

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

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

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

următoarele condiţii: 

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

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

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

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

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

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

protecţia sa; 

e) exista consimţământul participanţilor. 

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

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

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

derulare. 

(9) Cercetarea medicală pe subiecti umani trebuie sa fie efectuată numai de către persoane 

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

chiar dacă aceştia şi-au exprimat consimţământul informat pentru participare. 

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

etic dacă nu comporta nici un risc serios previzibil. Cercetatorii care conduc experimentul clinic sunt 

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

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

sunt superioare riscurilor. 

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

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

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

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

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

trebuie luat cu respectarea prevederilor legale. 

(12) Refuzul unui pacient de a participa într-o cercetare nu trebuie sa influenteze calitatea 

relatiei medic-pacient. 

(13) În cazul minorilor, consimţământul va fi obţinut de la apartinatori sau de la reprezentantul 

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

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

(14) În cazul persoanelor incompetente sau incapabile de a-şi exprima vointa, consimţământul 

va fi obţinut de la apartinatori sau de la reprezentanţii legali. 

(15) Includerea în cercetarea medicală a subiectilor incompetenti sau care nu îşi pot exprima 

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

(condiţia fizica sau psihică ce impiedica obţinerea consimţământului informat este o caracteristica 

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

(16) Medicul trebuie sa ia toate măsurile necesare pentru protejarea intimitatii subiectilor 

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

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

acestora. 

(17) Cercetările făcute în scop terapeutic constituie aplicarea pentru prima data la om a unor 

procedee medicale sau chirurgicale şi se vor face exclusiv în scop curativ. În asemenea cercetări 

trebuie sa existe o proportionalitate justa, în favoarea bolnavului, între riscurile procedeului nou şi 

gravitatea cazului; pericolele posibile ale procedeului nou sa nu intreaca în gravitate evoluţia probabila 

a bolii de baza sau a tratamentelor cunoscute şi aplicate pana în prezent. 

(18) Folosirea unui placebo în cercetări medicale combinate cu îngrijirea pacientilor este 

admisă numai atunci când nu exista metode profilactice, diagnostice sau terapeutice demonstrate 
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pentru subiectii participanţi ori atunci când pacientii care primesc placebo nu sunt expusi unor riscuri 

suplimentare. 

(19) Participanţii într-o cercetare medicală trebuie sa aibă acces la beneficiile rezultate din 

aceasta, după încheierea cercetării. 

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

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

care guvernează cercetarea medicală pe subiecti umani. 

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

experimentale. 

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

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

(23) Experimentarea umană trebuie sa respecte un număr de reguli: 

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

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

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

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

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

(24) Se interzice orice activitate terapeutică sau experimentala pe om din simple ratiuni de 

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

lezeaza principiile culturale ori morale ale comunităţii. 

(25) Experimentele privind clonarea fiinţei umane sunt interzise. 

Art. 29  Exerciţiul medicinei de expertiza judiciară 

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

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

rationamentele. În acest din urma caz expertul are obligaţia de a se recuza, informand forurile 

competente cu privire la motivele recuzării. 

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

(3) Raportul final nu va conţine decât elemente de răspuns la chestiunile puse în decizia de 

numire a expertului. În rest, expertul este supus secretului profesional. 

Art. 30  Exerciţiul medicinei private 

(1) Este interzis unui medic sa îşi încredinţeze propriul cabinet unui coleg pentru a fi 

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

întemeiate (concedii de odihna, de boala, postnatale, stagii de pregătire în alte localităţi sau în 

străinătate), când se va utiliza licenta de înlocuire acordată de Colegiul Medicilor din România. 

(2) În cabinetele de grup, exerciţiul profesiei rămâne personal, pentru a se putea asigura, pe de 

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

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

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

respecte independenta profesională a fiecăruia. Actul trebuie obligatoriu comunicat consiliului 

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

(4) Angajamentul profesional al medicului nu poate depăşi competenta profesională, 

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

colaborări ferme cu alte unităţi sanitare. 

Art. 31.  Atentarea la viata şi integritatea fizica a bolnavului. Eutanasia 

(1) Medicul trebuie sa incerce reducerea suferintei bolnavului incurabil, asigurând demnitatea 

muribundului. 
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(2) Se interzice cu desăvârşire eutanasia, adică utilizarea unor substanţe sau mijloace în scopul 

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

insistent de un bolnav perfect constient. 

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

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

acest sens. 

(4) Nici o mutilare nu poate fi practicată fără o justificare medicală evidenta, serios 

documentata şi fără consimţământul informat al pacientului, cu excepţia situaţiilor de urgenta cu risc 

vital. 

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

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

(6) Întreruperea de sarcina poate fi practicată în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 

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

Art. 32. - Situatia bolnavului psihic 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) a) 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. 

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

este necesara interventia de urgenta. 

c) 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. 

(4) 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. 

Art. 33.  Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale si administrarea drogurilor 

(1) Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale si administrarea drogurilor, in alte 

conditii decat cele prevazute de lege, constituie infractiune. 

Art. 34.  Pacientul privat de libertate 

(1) 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. 

(2) Daca asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical constata ca pacientul privat 

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

Art. 35  Situatia pacientilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA 

(1) a) 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. 
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b) 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. 

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

pacient trebuie sa fie comunicate. 

Capitolul VI – Educația medicală continuă 

Art. 36.  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 VII – Obligații etice și deontologice 

Art. 37.  Obligația acordării îngrijirilor medicale 

(1) 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. 

(2) Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia de a lua masuri de 

acordare a primului ajutor. 

(3) Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical au obligatia sa acorde asistenta 

medicala si ingrijirile necesare in limita competentei lor profesionale. 

(4) 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. 

(5) a) Vointa pacientului in alegerea asistentului medical generalist, a moasei si a asistentului 

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

b) 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. 

(6) 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. 

(7) 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. 

(8) 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. 
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Art. 38. Respectarea drepturilor pacientului 

(1) 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. 

Art. 39.  Consimțământul 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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). 

Art. 40. Secretul profesional 

(1) a) Secretul profesional este obligatoriu. 

b) 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. 

2) 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. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) In comunicarile stiintifice, cazurile vor fi astfel prezentate incat identitatea pacientului sa nu 

poata fi recunoscuta. 

(6) 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. 

Art. 41.  Concurența neloială 

(1) Nu trebuie sa se utilizeze mijloacele concurentei neloiale in vederea obtinerii unor avantaje 

materiale sau de alta natura. 

(2) Se considera a fi practici neloiale, fara a fi limitative, urmatoarele activitati: 
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a) atragerea pacientilor prin oferirea de avantaje materiale sau reclama mincinoasa; 

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

atragerea de pacienti. 

(3) Este sanctionabila denuntarea nejustificata si in scop concurential a colegilor. 

Art. 42.  Publicitatea 

(1) Orice informatie furnizata publicului in legatura cu serviciile de sanatate oferite trebuie sa 

fie corecta, decenta, legala si onesta. 

(2) Orice informatie si material promotional cu privire la serviciile profesionale trebuie sa fie in 

concordanta cu rolul personalului in promovarea sanatatii si sa permita pacientului sa decida 

independent asupra solicitarii serviciului respectiv. 

(3) In scopul promovarii unor servicii proprii, personalul trebuie sa se abtina de la a defaima 

serviciile profesionale ale altor confrati. 

Capitolul VIII  Monitorizarea și controlul aplicării normelor de conduită etică și deontologie 

profesională pentru personalul contractual 

Art.43. Sesizarea 

(1) Conducerea spitalului poate fi sesizată de pacinet, aparținător sau reprezentantul legal al 

acestuia, personalul angajat al spitalului sau orice persoană interesată cu privire la: 

 Încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită etică și deontologie profesională de 

către angajați; 

 Constrîngerea sau amenințarea exercitată asupra angajatului pentru a-l determina să 

încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător; 

(2) Sesizarea prevăzută la lin.(1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, 

potrivit dispozițiilor legii. 

(3) Angajații nu pot fi sancționați sau prejudiciați în nici un fel pentru sesizarea de bună-

credință a organelor disciplinare competente, în condițiile legii. 

(4) Sesizările adresate managerului spitalului se depun la persoana responsabilă cu 

gestionarea registrului general de evidență intrări-ieșiri, se transmit prin poștă, poștă electronică sau 

prin completarea formularului online aflat pe pagina web a spitalului.  

(5) Fiecare sesizare primește un număr de înregistrare comunicat persoanei care o 

înregistrează. 

(6) Conducerea spitalului va verifica actele și faptele pentru care a fost sesizată, cu 

respectarea confidențialității privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea. 

(7) Sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului 

nu se iau în considerare și vor fi clasate. Ca excepție, în situația în care există mai mult de 3 sesizări 

anonime în interval de un an calendaristic care se referă la spețe diferite din cadrul aceleași secții a 

unității sanitare sau la aceleași angajat al spitalului, sesizările vor fi analizate în Consiliul etic în 

vederea emiterii unei hotărâri de etică sau a unui aviz de etică.  

Art.44.   Soluționarea sesizării 

(1) Atunci când apar probleme de etică în relația dintre angajați sau în relația angajaților cu 

pacienți, colaboratori sau public, personalul implicat poate solicita implicarea consilierului etic din 

cadrul instituției pentru a contribui la soluționarea preocupărilor lor etice. Toate solicitările de 

consultare a eticii trebuie să fie îndreptate către consilierul de etică. 

(2) La nivelul spitalului responsabil cu soluționarea sesizărilor de etică și deontologie 

profesională este Consiliul Etic, constituit conform prevederilor Ordinului 1502/2016 pentru aprobarea 

componenței și a atribuțiilor Consiliului Etic care funcționează în cadrul spitalelor publice. 
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(3) Rezultatele activității de analizare a sesizărilor sau petițiilor sau petițiilor se consemeză în 

documente specifice (avize, hotărîri), care sunt înaintate de Consiliul Etic, managerului. Pe baza 

documentației primite, managerul va dispune măsurile care se impun, comunicând acest lucru: 

 Angajatului/persoanei care a formulat sesizarea; 

 Angajatului care face obiectul sesizării. 

(4) Raportarea activității Consiliului etic al spitalului se face către Direcția de Sănătate Publică 

Argeș (semestrial) și către Ministerul Sănătății (anual). 

Capitolul IX  Dispozitii finale  

Art. 45.  Răspunderea  

Prezentul Cod este aprobat de către Comitetul Director al Spitalului, avizat de către Consiliul 

Etic și nu exclude și nu substituie documentele care stabilesc atribuțiile și resonsabilitățile, depturile și 

obligațiile personalului contractual din cadrul instituției. 

(1) Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduită etică și deontologie profesională atrage 

raspunderea disciplinara a personalului, în condițiile legii.  

(2) Comisia cu atribuții disciplinare au competența de a cerceta încălcarea prevederilor 

prezentului Cod de conduită etică și deontologie profesională și de a propune aplicarea sancțiunilor 

disciplinare în condițiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare.  

(3) In cazurile în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni, 

vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în condițiile legii.  

(4) Personalul răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care, prin faptele săvârșite cu 

încalcarea normelor de conduită profesională, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice.  

(5) Enumerarea normelor de conduită și integritate a personalului contractual nu este limitativă, 

ci se completează de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare. 

(6) Încălcarea normelor de conduită din prezentul cod va fi sancționată disciplinar, cu 

respectarea prevederilor Codului Munci și ale Codurilor de etică profesională aplicabile ( Cod de 

deontologie medicală al Colegiului Medicilor din Romînia, Cod de deontologie al asistentului medical 

generalist,moașei și al asistentului medical din Rămânia, Codul deontologic al profesiei de Psiholog cu 

drept de liberă practică, Codul deontologic al consilierului juridic), Cod de etică pentru personanele 

desemnate să exercite controlul financiar preventiv și alte coduri de etică existente). Actele ilegale și 

imorale nu sunt tolerate. 

Art.46. Sancțiunile disciplinare 

(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni 

disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune 

săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, 

contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile 

legale ale conducătorilor ierarhici, prevederile condului de conduită etică și deontologie profesională. 

(3) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o 

abatere disciplinară sunt:  

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 - 3 luni cu 5 - 10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1 - 3 

luni cu 5 - 10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.  
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(4) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim 

sancţionator, va fi aplicat acesta. 

(6) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i 

se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată 

prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

(6) Amenzile disciplinare sunt interzise. 

(7) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. 

(8) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:  

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.  

(9) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură,nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei 

cercetări disciplinare prealabile. 

(10)  În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi 

locul întrevederii. 

(11) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile legii,  fără un motiv obiectiv dă 

dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. 

(12)  Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, 

dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(13)  Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă 

sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare 

prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată 

cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.  

(14)  Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(15) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

(16) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

Art. 47. -Asigurarea publicității  

Pentru informarea cetățenilor se va asigura afișarea Codului de conduită etică și deontologie 

profesională pe site-ul spitalului și va fi adus la cunoștință întregului personal.   
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Art. 48. Intrarea în vigoare  

Prezentul Cod de conduită etică și deontologie profesională intră în vigoare de la data aprobării 

de către Comitetul Director al Spitalului de Boli Cronice Călinești și începe sa-și producă efecte de la 

data difuzării personalului. 
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