
CODUL DEONTOLOGIC  

al farmaciştilor din Republica Moldova 

Aprobat la a II-a Reuniune a AFRM 

Articolul 1. Dispoziţii generale 

Codul deontologic al farmaciştilor din Republica Moldova cuprinde principalele norme de etică şi 

deontologie farmaceutică referitor la comportamentul farmaciştilor în procesul activităţii profesionale. 

Prezentul Cod stabileşte relaţiile farmaciştilor în societate, faţă de pacienţi, lucrători medicali, colegi. 

Codul deontologic reflectă particularităţile profesiunii, se bazează pe tradiţiile farmaciei universale şi 

cuprinde responsabilităţile morale ale farmaciştilor. Oferă spre călăuză criteriile etice în activitatea 

profesională şi este menit să contribuie la consolidarea prestigiului farmacistului în societate, 

perfecţionarea activităţii farmaceutice în Republica Moldova. 

Articolul 2. Obligaţiunile generale ale farmaciştilor în societate 

(1) Obligaţiuni generale 

Farmacistul are obligaţiunea de a acorda asistenţă farmaceutică oricărei persoane indiferent de 

naţionalitate, rasă, sex, statut social, religie sau convingeri politice. 

Farmacistului îi revine răspunderea morală pentru activitatea sa faţă de pacienţi, colegi şi societate. 

Farmacistul exercită profesiunea sa cu respect pentru viaţă şi pentru persoana umană. 

Datoria morală a farmacistului este de a asigura accesibilitatea şi înalta calitate a asistenţei 

farmaceutice, utilizarea raţională a medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice. 

Farmacistul ca membru al comunităţii, trebuie să contribuie la informarea şi educarea publicului în 

problemele sanitare, sociale şi ecologice, la combaterea toxicomaniei, bolilor sexual transmisibile, 

dopajului. 

În orice împrejurare farmacistul va avea un comportament corespunzător demnităţii profesiunii. La 

absolvirea facultăţii farmaciştii au obligaţia legală de a depune Jurământul Profesional. 

Ţine de datoria farmacistului de a propune în atenţia societăţii şi organelor mass-media atât 

neajunsurile cât şi realizările în activitatea farmaceutică. 

(2) Responsabilitatea şi independenţa profesională a farmacistului 

Farmacistul are obligaţia să menţină prestigiul profesiei şi prioritatea cunoştinţelor sale în domeniul 

medicamentului şi activităţii farmaceutice. 

În exercitarea funcţiilor sale farmacistul trebuie să-şi păstreze libertatea şi independenţa morală, 

economică şi profesională. 

În orişice loc de muncă şi orice funcţie ar exercita, farmacistul are obligaţia de a îndeplini personal 

sarcinile ce îi revin în acordarea asistenţei farmaceutice. Este interzisă încredinţarea obligaţiilor proprii 

altor persoane, cu excepţia înlocuitorilor legali. 

Farmacistul nu are dreptul să-şi aplice cunoştinţele sale în scopuri antiumane. Unicul scop al activităţii 

farmacistului trebuie să fie binele pacientului, fie şi în detrimentul propriilor avantaje economice. 

Farmaciştii au obligaţia să-şi îmbogăţească necontenit pregătirea profesională prin cursuri de reciclare 

postuniversitare şi prin documentare din publicaţii de specialitate asupra noilor descoperiri în teoria şi 

practica farmaceutică. 

Farmacistul trebuie să promoveze relaţii de bună colaborare cu Asociaţia Farmaciştilor şi fiind 

membru al ei să achite la timp cotizaţia aprobată de Congresul Farmaciştilor. 

(3) Respectarea principiilor eticii şi deontologiei farmaceutice 

În activitatea sa, inclusiv în domeniul marketingului şi publicităţii produselor farmaceutice, 

farmacistul trebuie să respecte normele de deontologie şi normele etice de promovare a medicamentelor 

în piaţa farmaceutică. 

Principiile de bază în activitatea profesională trebuie să fie asigurarea inofensivităţii, eficacităţii, bunei 

calităţi şi accesibilităţii medicamentelor în procesul de tratament şi respectarea normelor deontologice 

între partenerii din piaţa farmaceutică. 

Articolul 3. Relaţiile între farmacist şi pacient 

Farmacistul trebuie să respecte onoarea şi demnitatea pacientului, având obligaţia de a asista în mod 

egal toţi pacienţii fără discreditări, în ordinea solicitărilor acestora, cu excepţia prescripţiilor medicale de 

urgenţă. 

În momentul eliberării produselor farmaceutice farmacistul trebuie să informeze pacienţii asupra 



acţiunii medicamentului (doză, mod de administrare, formă medicamentoasă, durata păstrării etc.). 

În cazul în care cererea pacientului nu poate să fie onorată, farmacistul trebuie să-l îndrumeze la farmacia cea 

mai apropiată în măsură să-l asigure cu medicamentele de care are nevoie. 

Pentru a se asigura păstrarea în taină a informaţiei profesionale farmaciştii nu vor discuta în public 

despre bolile pacienţilor şi tratamentul lor. 

Eliberarea medicamentelor fără prescripţie medicală se va efectua în baza actelor normative legale. 

Farmaciştii, în limita competenţei sale trebuie să acorde ajutor de urgenţă bolnavilor, în caz de 

necesitate. 

Articolul 4. Relaţiile farmacistului cu medicul 

Profesiunea de farmacist este incompatibilă cu profesiunea de medic, şi invers, profesiunea de medic 

este incompatibilă cu profesiunea de farmacist. Astfel, farmacistul nu are dreptul să dea consultaţii 

medicale, iar medicul nu are dreptul să acorde asistenţă farmaceutică. 

Relaţiile între farmacist şi medic trebuie să se bazeze pe colaborare în interesul pacienţilor. 

Farmacistul trebuie să se abţină de la orice act, care ar aduce prejudiciu demnităţii medicului, iar 

medicul nu trebuie să ştirbească autoritatea farmacistului. 

Farmacistul va răspunde solicitărilor medicilor cu privire la produsele farmaceutice şi va acorda 

informaţia necesară referitoare la medicamentele existente în unitate. 

Colaborarea farmacistului şi a medicului urmează a fi orientată spre selectarea medicamentelor 

eficiente, formelor farmaceutice optimale, schemelor de tratament raţionale etc. 

Profesionismul înalt al farmacistului este un criteriu esenţial în stabilirea relaţiilor colegiale dintre 

farmacist şi medic. 

Articolul 5. Relaţiile farmacistului cu colegii 

Farmacistul trebuie să se comporte cu colegii în aşa mod, în care ar dori să se comporte ei cu el. 

Relaţiile în colectiv urmează a fi edificate în temeiul stimei reciproce, bunăvoinţei, onestităţii şi 

responsabilităţii faţă de scopul colectivului. 

Farmaciştii trebuie să colaboreze şi să se ajute reciproc în îndeplinirea îndatoririlor profesionale, să 

dea dovadă de loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii. 

E necesar de ţinut cont, că nu postul îi acordă conducătorului unităţii farmaceutice dreptul moral de a 

conduce, ci numai un nivel mai înalt de competenţă profesională. 

Critica în adresa colegului, fiind chiar expusă într-o formă corectă şi argumentată, nu se permite în 

prezenţa pacienţilor. Tentativele de a câştiga autoritate prin discreditarea colegului sunt inadmisibile. 

Totodată, farmacistul este dator să condamne acţiunile necompetente a colegilor săi sau a neprofesionalilor 

ce aduc prejudiciu sănătăţii pacientului. 

Articolul 6. Dispoziţii finale 

Cerinţele prezentului Cod deontologic sunt obligatorii pentru toţi farmaciştii din Republica Moldova. 

Responsabilitatea pentru încălcarea prevederilor Codului deontologic este determinată în Statutul Asociaţiei 

Farmaciştilor din Republica Moldova. 

Dreptul la reexaminarea Codului deontologic sau la interpretarea unor teze aparte din el, aparţine 

Asociaţiei Farmaciştilor din Republica Moldova. 

În momentul înscrierii ca membru al Asociaţiei Farmaciştilor, farmacistul trebuie să ia cunoştinţă 

despre conţinutul prezentului Cod şi să se angajeze să-l respecte în totalitate. 

 


