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PREAMBUL

Misiunea noastră
M is i unea S pi ta I u i u i Ci i n ic Municipal Balti este aceea de a 
oferi servicii medicale de o înaltă calitate, de a îmbunătății 
starea sănătății populației din zona pe care o deservește, 
precum și de a ne orienta permanent către necesitățile 
actuale ale pacienților și de a le furniza servicii medicale 
integrate și aliniate ia principiul îmbunătățirii continue. 
Misiunea Comitetului de Bioețica este de a asigura 
imbunatatirea continua a eticei si deontologiei medicale in 
raportul medic-pacient,medic-personal medical mediu,de 
inferior ce va asigura calitatea asistentei medicale acordate 
pacienților.
Viziunea conducerii Spitalului Clinic Municipal Balti în 
domeniul calității este de a construi imaginea unei instituții 
medicale de prestigiu, reprezentativ pentru m.Balti si r-nele 
de nord ale Republicii,de a dobândi și menține o buna 
reputație a spitalului prin calitate. Calitatea serviciilor noastre 
medicale trebuie să constituie un exemplu pentru unitățile 
medicale similare și o recomandare pentru pacienții noștri !

Principiile eticii sunt generale, indiferent de locul de munca al 
personalului angajat în spital, de aceea, orice abdicare de la 
principiul universalității, în virtutea căruia orice om este privit ca 
demn de respect și de ajutorare prin însăși calitatea sa umană, 
este un regres etic.
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personalul are îndatorirea de a considera interesul public 
mai presus decât interesul personal,în exercitarea atribuțiilor 
funcției;
-Asigurarea egalității de tratament a cetățenilor - principiu 
conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica același 
regim juridic în situații identice sau similare;
-Profesionalismul - principiu conform căruia personalul are 
obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, 
competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
-Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia 
angajații sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față 
de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în 
exercitare a atribuțiilor funcției;
-Integritatea morală - principii, conform căruia personalului îi 
este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, 
pentru el sau pentru altul, vremi avantaj ori beneficiu moral sau 
material;
-Libertatea gândirii și a exprimării - principiu conform c ăruia 
personalul poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, 
cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri 
-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.

4.Termeni
în înțelesul prezentului cod, expresiile și termenii de mai jos au 
următoarele semnificații:
-Personal ori angajat - persoana încadrată și numită într -o 
funcție in cadrul Spitalului Clinic Municipal Balti.
-Funcție - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților 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 Moldova este 
parte, precum și îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cu 
respectarea principiilor eficienței, eficacității și economicității 
cheltuirii resurselor;
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Constituția si legile tarii si sa acționeze pentru punerea in 
aplicare a dispozițiilor legale, in conformitate cu atribuțiile care 
le revin, cu respectarea eticii profesionale.
-Personalul trebuie sa se conformeze dispozițiilor legale privind 
restrângerea exercițiului unor drepturi, datorata naturii funcțiilor 
deținute.

7.Loialitatea fata de Instituția iviedicala.
- Personalul are obligația de a apara cu loialitate prestigiul 
instituției in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se 
abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii 
imaginii sau intereselor legale a le acesteia.
Angajatilor le este interzis:
-Sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in 
legătură cu activitatea instituției, cu politicile si strategiile 
acesteia ori cu proiectele ae acte cu caracter normativ sau 
individual;
-Sa faca aprecieri in legătură cu litigiile aflate in curs de 
soluționare si in care instituția are calitatea de parte, daca nu 
sunt abilitați in acest sens;
-Sa dezvăluie informații care nu au caracter public, in alte 
condiții decât cele prevăzute de lege;
-Sa dezvăluie informațiile la care au acces in exercitarea funcției, 
daca aceasta dezvăluire este de natura sa atraga avantaje 
necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile instituției 
ori ale unor funcționari publici sau angajați, precum si ale 
persoanelor fizice sau juridice ;
-Sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau 
juridice, in vederea promovări; de acțiuni juridice ori de alta 
natura împotriva statului ori instituției publice in care isi 
desfasoara activitatea.
-Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate 

ca o derogare de la obligația legala a personalului responsabil 
de a furniza informații de interes public celor interesați, in 
condițiile legii.

8. Libertatea opiniilor.
-In îndeplinirea atribuțiilor de e.-viciu angajatii au obligația de a 
respecta demnitatea tunedei c.etînute, coreland libertatea
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Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte 
cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le 
sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori 
persoanelor cu care au avut relații de serviciu, afaceri sau de 
natura politica, care le pot influenta imparțialitatea in exercitarea 
funcțiilor deținute ori pot constitui o recompensa in raport cu 
aceste funcții.

15. Participarea la procesul de luare a deciziilor
In procesul de luare a deciziilor angajatii au obligația sa 
acționeze conform prevederilor legale si sa isi exercite 
capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial. 
Angajatii au obligația de a nu promite luarea unei decizii de către 
instituția publica, de către alti angajați, precum si îndeplinirea 
atribuțiilor in mod privilegiat.

16 .Obiectivitate in evaluare
In exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, 
angajatii au obligația sa asigure egalitatea de sanse si tratament 
cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din 
subordine -Personalul de conducere are obligația sa examineze 
si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei 
profesionale pentru personalul din subordine, atunci când 
propune ori aproba avansari, promovări, transferuri, numiri sau 
eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau 
morale, excluzând orice forma de favoritism ori discriminare. 
-Personalul de conducere are obligația de a nu favoriza sau 
defavoriza accesul ori promovarea in funcțiile contractuale pe 
criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii 
neconforme .

17. Folosirea abuziva a atribuțiilor funcției deținute 
-Personalul are obligati a de a nu folosi atribuțiile funcției 
deținute in alte scopuri decât cele prevăzute de lege.
-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 in interes 
personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor 
persoane.
-Angajatii au obligația de a nu interveni sau influenta vre-o



1. Rezultatele cercetării actelor și faptelor depuse spre analiza si 
verificare organului disciplinar competent, potrivit legii - comisii 
de disciplina, comitetului bioetic al spitalului constituit în baza 
prevederilor HG Nr192 din 4.03.2017, vor fi consemnate într -un 
raport scris în care va fi precizat explicit fie cazul de incalcare a 
codului de etica și deontologie profesională, fie a normelor d e 
conduita in relația pacient -medic-asistenta, fie a a disciplinei in 
secție , fie cazul de incalcare a drepturilor pacienților, fie orice 
alte situații după caz.
2. Raportul organului disciplinar competent, potrivit legii, va 
conține și măsurile impuse de rezultatul cercetării, în raport cu 
gravitatea abaterii,avându-se în vedere următoarele: 
-împrejurările în care fapta a fost săvârșită;
-gradul de vinovăție al angajatului;
-consecințele abaterii ;
-comportarea general ă în serviciu a angajatului ;
-eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către 
angajat.
3. în cazul în care organul disciplinar competent investit cu 
solutionarea sesizării, apreciază că gravitatea și complexitatea 
acuzelor aduse angajatului sunt de natură a afecta grav onoarea, 
prestigiul profesiei și moralitatea profesională în rândul 
corpului professional din care face parte,în conformitate cu 
prevederile legilor și regulamentelor specifice profesiei, ale 
statutelor și ale codurilor etice și de deontologie profesională 
poate propune transmiterea sesizării în vederea cercetării și 
soluționării către organismele de cercetare disciplinară 
organizate la nivelul organismelor profesionale.
4. Rezultatul cercetării actelor și faptelor depuse spre analiza si 
verificare organului disciplinar competent, potrivit legii ,vor fi 
comunicate:
-angajatului sau persoanei care a formulat sesizarea; 
-angajatului care face obiectul sesizării;
5. Rezultatele activitalii de centralizare a sesizărilor sau petițiilor 
se consemnează intr -un raport anual al Consiliului bioetic al 
spitalului, pe baza caruia Conducerea Spitalului va formula 
recomandări cu privire la modul de corectare a deficientelor 
constatate si trebuie sa cuprindă si următoarele date: 
-numărul si obiectul sesizărilor privind cazurile de incalcare a 
normelor de conduita profesionala;



22. Despre independenta profesionala a medicului si 
responsabilitate
Medicul are independenta profesionala absoluta, libertatea 
absoluta a prescripțiilor si actelor medicale pe care le considera 
necesare, in limitele competentei sale, si este răspunzător 
pentru acestea.
In cazul limitării prin constrângeri administrative si/sau 
economice a independentei sede, medicul nu este răspunzător. 
Medicul nu va garanta vindecarea afecțiunii pentru care 
pacientul i s-a adresat.
In activitatea medicala ce se desfasoara in echipa - secții de 
spital, proces de invatamant medical tip rezidentiat, răspunderea 
pentru actele medicale aparține șefului echipei, in limitele 
atribuțiilor administrative de coordonare, si medicului care 
efectuează direct actul medical, in limitele competentei sale 
profesionale si rolului care i-a fost atribuit conform fisei 
postului.
Delegarea totala sau parțiala a obligațiilor proprii către alte 
persoane, in lipsa evaluării si controlului personal, constituie 
abatere deontologica.
Exprimarea consimțământului informat al pacientului pentru 
tratament nu înlătură responsabilitatea medicului pentru 
eventualele greșeli profesionale.

23. Secretul profesional este obligatoriu, cu excepția situațiilor 
expres prevăzute de lege
Fac obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, in timpul 
exercitării profesiei sale, a aflat direct sau indirect in legătură cu 
viata intima a bolnavului, a familiei, a aparținătorilor,precum si 
problem de diagnostic,prognostic,tratament,diverse 
circumstanțe in legătură cu boala.
Secretul profesional persista si după terminarea tratamentului 
sau decesul pacientului.
Secretul profesional trebuie pastrat si fata de apartinatori, daca 
pacientul nu dorește altfel.
Secretul profesional trebuie pastrat fata de colegi, cadre 
sanitare si instituțiile medicale care nu sunt implicate in actul 
medical al pacientului in cauza. în comunicările științifice 
cazurile vor fi in asa fel prezentate incat identitatea bolnavului 



interesele materiale din familia bolnavului sau.

25. Obligativitatea acordării asistentei medicale
Medicul care se gaseste in prezenta unui bolnav sau rănit in 
pericol are obligația sa ii acorde asistenta la nivelul 
posibilităților momentului si locului ori sa se asigure ca cel in 
cauza primește îngrijirile necesare.
în caz de calamitati naturale sau accidentări in masa, medicul 
este obligat sa răspundă la chemare, chiar sa isi ofere de 
bunăvoie serviciile medicale imediat ce a luat cunoștința despre 
eveniment.
Medicul poate refuza acordarea de îngrijiri de sanatate din 
motive personale sau profesionale temeinice, îndrumând 
pacientul spre alte surse de îngrijire medicala, cu excepția 
situațiilor de urgenta.
Medicul este obligat sa puna la dispoziție confratelui(colegului) 
care preia pacientul toate informațiile medicale referitoare la caz.

26. întreținerea si folosirea cunoștințelor profesionale 
Educația medicala continua - Medicii au datoria de a -si 
perfecționa continuu cunoștințele profesionale. în folosirea 
unor metode terapeutice noi trebuie sa primeze interesul 
pacientului, iar acestea nu pot fi utilizate decât după evaluarea 
raportului risc - beneficiu.
calitatea îngrijirilor medicale si a actelor sale profesionale, cu 
excepția urgentelor medico - chirurgicale vitale.
Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice ori 
lipsite de riscuri remedii sau procedee iluzorii ori insuficient 
pro
27. Integritatea si imaginea medicului

-Medicul trebuie sa fie model de comportament etico - 
profesional, contribuind la creșterea nivelului sau profesional si 
moral, a autoritatii si prestigiului profesiunii medicale pentru a 
merita stima si încrederea pacientilor si a colaboratorilor.
-Medicul nu trebuie sa se folosească de un mandat electiv, o 
funcție administrativa sau de alte autoritati pentru a-si creste 
clientela.
-Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform 
pregătirii sale profesionale.Informările privind serviciile 



inclusiv prin practicarea unor tarife minimale, vădit 
disproportionate fata de costul real al serviciului medical, in 
scopul atragerii clientelei.
Este admis serviciul gratuit in scopuri filantropice, cu 
informarea si acordul administrației spitalului.

29. îndatoriri fata de bolnavi.
Respectarea drepturilor persoanei.

Medicul trebuie sa respecte dreptul persoanei in privința opțiunii 
libere asupra medicului sau curant si chiar sa faciliteze aceasta 
posibilitate.

Relația cu pacientul.
Exercitarea profesiei medicale nu trebuie făcută impersonal, ci 
încercând stabilirea unei relații umane cu pacientul, pentru ca, la 
nevoie, compasiunea din partea medicului sa nu para un act 
formal.
Este interzis ca medicul curant sa intretina relații sexuale cu 
pacientii sai sau sa -i supună pe aceștia unor acte degradante 
pentru ființa umana.
Medicul trebuie sa dea dovada de diligenta maxima in stabilirea 
diagnosticului, tratamentului adecvat si in evitarea complicațiilor 
previzibile la pacientul aflat in îngrijirea sa.
Prescripțiile medicale trebuie formulate cat mai clar, medicul 

asigurandu-se ca a fost înțeles complet de către bolnav si 
anturajul acestuia, mergând pana la incercarea de a supraveghea 
executarea tratamentului.
Din momentul in care a răspuns unei solicitări, medicul este 

automat angajat moral sa asigure bolnavului in cauza îngrijiri 
conștiincioase si devotate, inclusiv prin trimiterea pacientului 
la o unitate medicala sau la un specialist cu competente 
superioare.
Medicul curant are obligația ae a face toate demersurile 
medicale pentru a facilita pacientului sau obținerea drepturilor 
sale ce decurg din starea de boala.
în caz de război, cataclisme, epidemii si atentate, medicul nu are 
dreptul sa isi abandoneze bolnavii, cu excepția unui ordin formal 
al unei autoritati competente in conformitate cu legea.

Consimțământul /Acordul informat/ 



-Este interzis ca informațiile medicale sa fie prezentate deformat 
sau ascunse.
-Documentele medicale vor respecta forma prevăzută de lege. — 
-Documentele medicale nu trebuie sa conțină mai multe date 
decât este necesar scopului pentru care acestea sunt întocmite 
si eliberate.
-Persoana la care se refera documentul medical emis are dreptul 
de a fi informata cu privire la conținutul acestuia.

32. îndatoriri fata de comunitate.
-Medicul chemat intr-o familie ori colectivitate trebuie sa se 
îngrijească de respectarea regulilor de igiena si de profilaxie. El 
va semnala bolnavului si anturajului responsabilitatea ce revine 
acestora fata de ei insisi, dar si fata de comunitate si 
colectivitate.
-Medicul are obligația morala de a aduce la cunoștința organelor 
competente orice situație de care afla si care reprezintă un 
pericol pentru sanatatepublică.

33. Relațiile medicului cu colegii si colaboratorii. 
Confraternitatea.
-Medicul va trebui sa isi trateze confrații asa cum ar dori el insusi 
sa fie tratat de ei.In baza spiritului de corp profesional, medicii 
isi datoreaza asistenta morala.
-Schimbul de informații intre medici privind pacientii trebuie sa 
se faca obiectiv si in timp util, in asa fel incat asistenta medicala 
a pacientilor sa fie optima.
-Este interzisa raspandirea de comentarii ce ar putea sa 
prejudicieze reputația profesionala a unui confrate(coleg). 
Medicii trebuie sa ia apararea unui confrate(coleg) atacat pe 
nedrept.
Constituie incalcarea regulilor etice blamarea si defăimarea 
colegilor (critica pregătirii sau activitatii lor medicale) in fata 
bolnavilor, aparținătorilor, a personalului sanitar etc., precum si 
orice expresie sau act capabi: sa zdruncine increderea in 
medicul curant si autoritatea acestuia.
Atunci când un medic ia cunoștința despre greșeli etice sau 
profesionale care aduc atingere imaginii profesiei, comise de 
către un coleg, trebuie sa ia atitudine cu tact, încercând sa 
discute problema cu confratele(colegui) in cauza. Daca aceasta 



propunerea pentru un consult medical vine din partea 
pacientului sau a anturajului acestuia, medicul are obligația 
organizării modalității de consult.
în cazul in care medicul curant nu este de acord, se poate 
retrage tara explicații. în urma consultului se va redacta un 
document semnat de participanti. Daca documentul nu este 
redactat, se considera ca pârtieipantii la consult susțin punctul 
de vedere al medicului curant.

35. Raporturi cu alti profesioniști din domeniul medical 
Medicii vor avea raporturi bune, in interesul pacienților, cu 
ceilalți profesioniști din

36. Exercițiul medîcmei de expertiza judiciara
Subiectul va fi informat in prealabil despre sensul examinării, de 
către expertul care nu a avut niciodată nici o relație de un gen 
oarecare cu cel expertizat, ceea ce i -ar putea influenta 
raționamentele, altfel expertul are obligația de a se recuza, 
informând forurile competente cu privire la motivele recuzării. 
Expertizatul il poate recuza pe expert, acesta trebuind sa se 
supună dorinței expertizatului. Raportul final nu va conține 
decât elemente de răspuns la chestiunile puse in decizia de 
numire a expertului. în rest, expertul este supus secretului 
profesional.

37. Atentarea la viata si integritatea fizica a bolnavului.Eutanasia 
Medicul trebuie sa încerce reducerea suferinței bolnavului incurabil, 
asigurând demnitatea muribundului.
Se interzice cu desavarsire eutanasia, adica utilizarea unor 
substanțe sau mijloace in
scopul de a provoca decesul unui bolnav, indiferent de gravitatea 
si prognosticul bolii, chiar daca a fost cerut insistent de un 
bolnav perfect conștient.
Medicul nu va asista sau îndemna la sinucideri ori autovatamari 
prin sfaturi, recomandări, împrumutarea de instrumente, oferirea 
de mijloace. Medicul va refuza orice explicație sau ajutor in acest 
sens.
Nici o mutilare nu poate fi practicata fara o justificare medicala 
evidenta, serios documentata si fara consimțământul informat al 
pacientului, cu excepția situațiilor de urgenta cu risc vital.



-Asistentul medical are obligația să manifeste o conduita 
ireproșabilă față de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea 
acestuia.
-în caz de pericol public, asistentul medical nu are dreptul să își 
abandoneze bolnavii, cu excepția unui ordin formal al unei 
autorități competente, conform legii.
-Asistentul medical este răspunzător pentru fiecare dintre actele 
lor profesionale.
-încredințarea atribuțiilor proprii unor persoane lipsite de 
competență constituie greșeaiă deontologică.
-Asistentul medical, trebuie să comunice cu pacientul într -o 
manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând 
terminologia de specialitate pe înțelesul acestora.
-Asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a cere 
recompense, altele decât formele legale de plată.

39. Raporturi profesionale cu alți profesioniști din domeniul 
medical și instituții.
Raporturile profesionale cu alți profesioniști din domeniul 
medica.
în baza spiritului de echipă, asistenții își datorează sprijin 
reciproc.
Constituie încălcări ale reguli; jr etice:
-jignirea și calomnierea profesională;
-blamarea și defăimarea profesională;
-orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnității 
profesionale a asistentului medical.
în cazul unor neînțelegeri, în considerarea calității profesionale, 

conflictul în primă instanța trebuie mediat de comitetul de 
bioetica a SCM Balti.Dacă acesta persistă, cei implicați se pot 
adresa in justiție fiind interzisă perturbarea activității 
profesionale din aceste cauze.
în cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se 

urmează procedura oe sancționare, conform prevederilor legale 
în vigoare.

în cazul colaborării mai multor asistenți medicali pentru 
examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiași pacient, fiecare 
practician își asumă responsabilitatea individual prin semnătură 
în dreptul fiecărei manevre sau tehnici executate personal.

în interesul pacienților, asistenții medicali vor avea relații de 



acestuia si cu informarea șefului de secție.
-Asistentul medical pot refuza acordarea unor îngrijiri către 
pacient informând șeful de secție atunci când refuzul este 
justificat de interesul sănătății pacientului, cu excepția situațiilor 
de urgență.

Respectarea drepturilor pacientului
Pacientul are următoarele drepturi: dreptul la informația 
medicală, dreptul la consimțământ, dreptul la confidențialitatea 
informațiilor și viața privată, drepturi în domeniul reproducerii, 
drepturi la tratament și îngrijiri medicale.

42.Consimțământul

O intervenție medicală nu se poate efectua decât după ce 
pacientul sau reprezentantul legal al acestuia, în cunoștință de 
cauză, și-a dat consimțământ..i. Pacientul are dreptul să refuze 
sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și în scris 
răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului său, al 
opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. 
Consimțământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului 
legal al acestuia este obligatoriu:
pentru recoltarea, păstrarea, lolosirea tuturor produselor 
biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii 
diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord; 
în cazul supunerii la orice fel de intervenție medicală;
în cazul participării sale la învățământul medical clinic și la 
cercetarea științifică;
în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală; 
în cazul donării de sânge în condițiile prevăzute de lege. 
Consimțământul pacientului sau al reprezentantului legal al 
acestuia, după caz, nu este obligatoriu in următoarele situații: 
-când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o 
intervenție medicală de urgență;
-în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că 
intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal 
refuză să își dea consimțământul, asistentul medical este obligat 
să anunțe medicul curant/de gardă (decizia fiind declinată unei 
comisii de arbitraj ae specialitate).



de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de 
înțelegere. în cazul în care pacientul cu tulburări psihice nu își 
poate exprima liber voința, consimțământul în scris trebuie luat 
de la reprezentantul legal al acestuia.
In cazul intervenței de urgența si nu este reprezentant legal nu 
este necesară obținerea consimțământului dar instituirea unui 
Consiliu Medical minim din 3 medici,care semnează decizia. 
Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție 
medicală, după caz, 
asumându-și în scris răspunderea pentru decizia sa; 
consecințele refuzului sau ale opririi
actelor medicale trebuie explicate pacientului, cu informarea 

administrației spitalului, dacă actelor medicale trebuie explicate 
pacientului dacă întreruperea,tratamentului sau a îngrijirilor are 
drept consecință punerea în pericol a vieții pacientului.
Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu 
omenie și respectul demnității umane..
Nu este admisă nici-o discriminare bazată pe o tulburare 
psihică.

44.Situația pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA 
Pacienții infectați cu HIV sau oolnavi de SIDA au dreptul la 
îngrijire și tratament medical în mod nediscriminatoriu, 
asistentul medical este obligat să asigure îngrijirile de sănătate 
și tratamentele prescrise acestor pacienți.
Păstrarea confidențialității asupra datelor privind persoanele 
infectate cu HIV sau bolnave ue SIDA este obligatorie pentru 
asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere și/sau 
tratament astfel de persoane.
între specialiștii medicali, informațiile cu privire la statusul 
HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie comunicate.

45 .Probleme ale îngrijirii minorilor
Dacă asistentul medical apreciază că minorul este victima unei 
agresiuni sau privațiuni, trebuie să încerce să îl protejeze, uzând 
de prudențe, și să alerteze autoritatea competentă.
Asistentul medical trebuie să .ie apărătorul copilului bolnav, 
dacă apreciază că starea de sănătate nu este bine înțeleasă sau 
nu este suficient de bine protejată.



informat al clientului/participantului sa nu fie dat în condiții de 
coerciție sau sub presiune;
psihologii vor avea grija ca, în turnizarea de servicii psihologice 
ori în activitatea de cercetare sa nu violeze spațiul privat 
personal sau cultural al clientului/subiectului, fara o permisiune 
clara sa faca acest lucru.

47. Principiul responsabilității profesionale și sociale presupune 
respectarea următoarelor reguli:
psihologii vor proteja si promova starea de bine evitând 
provocarea de daune clientilor, participantilor la cercetare, 
colegilor de profesie si a celorlalți;
- Psihologii vor respecta dreptul persoanei de a sista, fara nici o 
justificare, participarea sa la serviciul furnizat.
-Servicii psihologice în acord cu competenta
-Psihol ogii se vor angaja numai în acele activitati profesionale 
pentru care au competentele si atestarea necesare.
-Consultarea în caz de limita a competentei
în exercitarea profesiei, atunc; când psihologii constata ca ajung 
într-un impas profesional, prin depășirea limitele de 
competenta, vor consulta colegii sau supervizorul.
-Servicii psihologice în afara competentei
în cazul în care pentru un tip de serviciu psihologic solicitat nu 
exista standarde generale recunoscute, nici programe de 
formare profesionala, nici specialiști atestati si disponibili în acel 
domeniu si totuși psihologii sunt solicitați, aceștia vor depune 
toate eforturi pentru obținerea unui standard minimal de 
competenta având permanet grija sa protejeze clientii si pe toti 
cei implicați pentru a nu produce acestora daune sub o forma sau 
alta. în acest caz serviciul va continua până când solicitarea 
încetează sau până când un specialist cu competenta 
recunoscuta pentru acel tip de serviciu devine disponibil. 
-Pregăti rea continua.
-Psihologii au obligația sa depună permanent un efort de 
menținere si dezvoltare a con potentelor lor prin informare 
permanenta, programe de formare profesionala de specialitate, 
consultări cu ceilalți specialiști din domeniu ori prin cercetări 
care sa conducă spre creșterea competentei profesionale. 
-Obiectivitatea.
Psihologii au obligația de a fi constienti de limitele procedurilor



-Protejarea confidențialității
-Limitele confidențialității
înainte de primi rea consimțământului psihologul va informa 
clientul cu privire ia limitele confidențialității si condițiile în care 
acesta poate fi încalcata, precum si asupra posibilei utilizări a 
informațiilor rezultate în urma activitatii sale.
-Dezvăluirea de informații
-Psihologii pot împărtăși informațiile confidențiale cu alții 
numai cu consimțământul celor vizați ori de o asa maniera încât 
cei vizați sa nu poata fi îdenthmati, excepție făcând situațiile 
justificate de lege sau în circumstanțe de iminenta sau po sibila 
vatamare fizica sau crima.

49.Obținerea permisiunii
-Psihologii trebuie sa obțină permisiunea clientilor/subiectilor 
sau a reprezentanților lor legali înainte de a efectua înregistrări 
audio, video sau scrise în timpul furni zării serviciilor sau în 
cercetare.
-Pastrarea datelor
-Psihologii vor colecta numai acele date care sunt relevante 
pentru serviciul oferit si vor lua toate masurile pentru a proteja 
aceste informații.
-Psihologii au datoria sa arhiveze in condiții de siguranța datele 
si informațiile obținute in exercitarea profesiei de psiholog cu 
drept de libera practica, conform reglementărilor în vigoare.

CAPITOLULVII
ETICA SI DEONTOLOGIA AUDITORULUI INTERN

50. Introducere
Realizarea scopului prezentului cod presupune îndeplinirea 
următoarelor obiective:
performanța - profesia de auditor intern presupune desfășurarea 
unei activități la cei mai ridicați parametri, în scopul îndeplinirii 
cerințelor interesului public, în condiții de economicitate, 
eficacitate și eficiență.
Profesionalismul - profesia de auditor intern presupune 
existența unor capacități intelectuale și experiențe dobândite 
prin pregătire și educație și printr-un cod de valori și conduită 
comun tuturor auditorilor interni;



audit; auditorii interni trebuie să folosească toate informațiile 
utile primite de la entitatea audîtată și din alte surse. De aceste 
informații trebuie să se tină seama în opiniile exprimate de 
auditorii interni în mod imparțial. Auditorii interni trebuie, de 
asemenea, să analizeze punctele de vedere exprimate de 
entitatea auditată și, în funcție de pertinenta acestora, să 
formuleze opiniile și recomandările proprii; auditorii interni 
trebuie să facă o evaluare echilibrată a tuturor circumstanțelor 
relevante și să nu fie influența^ de propriile interese sau de 
interesele altora în formarea propriei opinii.
□.Confidențialitatea
Auditorii interni sunt obligați să păstreze confidențialitatea în 
legătură cu faptele, informațiile sau documentele despre care 
iau cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor; este interzis ca 
auditorii interni să utilizeze în interes personal sau în beneficiul 
unui terț informațiile dobândite în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu.

în cazuri excepționale auditorii interni pot furniza aceste 
informații numai în condițiile expres prevăzute de normele legale 
în vigoare.
E. Competența profesională
Auditorii interni suni obligați să își îndeplinească atribuțiile de 
serviciu cu profesionalism, competență, imparțialitate și la 
standard internaționale,aplicând cunoștințele, aptitudinile și 
experiența dobândite.
F. Neutralitatea politică
Auditorii interni trebuie să fie neutri din punct de vedere politic, 
în scopul îndeplinirii în mod imparțial a activităților; în acest 
sens ei trebuie să își mențină independența față de orice 
influențe politice.
Auditorii interni au obligația ca în exercitarea atribuțiilor ce le 
revin să se abțină de la 
exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice.

52. Reguli de conduită
Regulile de conduită sunt norme de comportament pentru 
auditorii interni și reprezintă un ajutor pentru interpretarea 
principi ilor și aplicarea lor practică, având rolul să îndrume din 
punct de vedere etic auditorii interni.
Integritatea:



-șeful compartimentului de audit public intern, respectiv 
conducătorul entității publice, trebuie să asigure condițiile 
necesare pregătirii profesionale a auditorilor interni.
-auditorii interni trebuie să aibă un nivel corespunzător de studii 
de specialitate, pregătire și experiență profesionale elocvente;
-auditorii interni trebuie să cunoască legislația de specialitate și 
să se preocupe în mod coniinuu de creșterea nivelului de 
pregătire, conform siandardemr internaționale;
-se interzice auditorilor interni să își depășească atribuțiile de 
serviciu.

53. Dispoziții finale
Prevederile prezentului cod sunt obligatorii pentru toți auditorii 
interni din Spitalul Clinic Municipal Balti

CAPITOLUL VIII

ETICA Șl DEONTOLOGIA CONSILIERULUI JURIDIC

54. Principii deontologice
-Integritatea si autonomia profesionala, respectarea legilor, 
probitatea, onoarea, vigilenta, confidențialitatea, organizarea, 
eficacitatea si perseverenta sunt ideile diriguitoare care 
guvernează activitatea consilierului juridic.
-îndeplinirea corecta si in timp util a atribuțiilor profesionale 
conferă substanța principiului integrității profesionale. 
-Autonomia si independenta profesionala a consilierului juridic 

se manifesta prin asumarea unor responsabilități si actionarea 
la moment oportun intr -un context determinat.
-Consilierii juridici sunt independenți din punct de vedere 
profesional si se supun numai Constituției Republicii Moldova, 
legii, statutului profesiei si prezentului cod de deontologie 
profesionala.
-Prin independenta profesionala in sensul prezentului cod se 
intelege libertatea de acțiune si de opinie care este limitata doar 
prin dispoziții legale sau regulamentare aplicabile profesiei de 
consilier juridic.
-Corectitudinea si integritatea morala sunt valori fundamentale 
pe care consilierul juridic este obligat sa le respecte atat in



4. El va refuza orice oferta sau promisiune de avantaje ilicite si 
se va abține de la acte care contravin principiilor moralei si celor 
de ordine publica.
5. Consilierul juridic este responsabil de concluziile si 
acțiunile sale in exercitarea profesiei.
6. Consilierul juridic va utiliza cu buna credința mijloacele 
tehnice si baza materiala puse la dispoziție de către beneficiarul 
serviciilor sale.

56. îndatoriri profesionale si raporturile dintre consilierii juridici. 
Consilierul juridic trebuie sa asigure transparenta activitatii 

sale in relațiile cu Spitalul Clinic Municipal Balti, precum si cu 
tertele persoane sub rezerva respectării obligației de 
confidențialitate.

Lipsa de transparenta poate aduce prejudicii grave imaginii 
profesiei de consilier juridic si este interzisa cu desavarsire.
Consilierul juridic va eviia cksfasurarea unor activitati 

susceptibile de a leza libertatea sa de apreciere a cauzelor 
incredintate spre rezolvare sau sa fie pus intr -o situație care 
poate fi perceput a ca fiind de natura sa lezeze demnitatea 
profesiei.
Consilierul juridic va accepta sarcinile pe care le considera 

compatibile cu competenta si funcția sa.
Consilierul juridic va refuza sarcinile care contravin dipozitiilor 

legale sau prezentului cod si va lua masurile de precauție 
necesare pentru a evita situațiile similare.
Consilierul juridic va eviia orice conflict de interese care ar 

aduce atingere imaginii profesiei de consilier sau a Spitalului. 
Nu poate fi considerata evitare de conflict situația in care 
consilierul era obligat sa intervină pentru restabilirea legalității 
si nu a intervenit.
Consilierul juridic va respecta specificitatea exercitării 

profesiei sale si va susține independent acesteia.
Consilierul juridic va sprijini colegii in exercitarea profesiei, in 

aplicarea si apararea prezentului cod. El va răspunde favorabil la 
cererea de consultanta a acestora si ii va ajuta in situații dificile, 
in limita posibilităților sale, in special prin rezolva rea unor 
probleme de ordin deontologic.
Consilierul juridic va tine cont de opiniile si practicile colegilor 

in măsură in care acestea nu contravin principiilor generale



CAPITOLUL IX 
DISPOZIȚII FINALE 

59. Răspunderea personalul^ SCM Bălti
(1) Incalcarea dispozițiilor prezentului cod de conduita 
constituie abatere și atrage răspunderea disciplinara a 
personalului, in condițiile legii, care nu exclude răspunderea 
civilă, penală, administrativă sau materială.
2) Comisiile interne cu atribuții disciplinare au competenta de a 
cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita si 
de a propune aplicarea sancțiunilor disciplinare in condițiile 
legale.
(3) In cazurile in care faptele savarsite întrunesc elementele 
constitutive ale unor infracțiuni, vor fi sesizate organele de 
urmărire penala competente, in condițiile lega


