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RECLAMA SI PUBLICITATEA 

HOTARAREA CMR NR. 3/2016, publicată în M. Oficial nr.981/2016 

Anexa 2 - Codul de dentologie medicală 

 
CAPITOLUL VII 
    Publicitatea activităţilor medicale 
 
    ART. 50     Scopul publicităţii 
    (1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este destinată să asigure publicului 
informaţii cu privire la activitatea desfăşurată de acestea. 
    (2) Publicitatea trebuie să fie veridică, neînşelătoare, să respecte secretul profesional şi să 
fie realizată cu demnitate şi prudenţă. 
    (3) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, toate menţiunile laudative sau comparative şi 
toate indicaţiile referitoare la identitatea pacienţilor sunt interzise. 
    (4) Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclamă 
în scopul dobândirii de clientelă. 
    ART. 51     Mijloacele de publicitate 
    (1) Formele de exercitare a profesiei de medic pot utiliza unul sau mai multe mijloace de 
publicitate, respectiv: 
    a) plasarea unei firme; 
    b) anunţuri de publicitate, potrivit prezentului cod de deontologie medicală; 
    c) anunţuri şi menţiuni în anuare, cărţi de telefon şi baze de date cu profesioniştii din 
sectorul sanitar; 
    d) invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, colocvii etc., profesionale şi de 
specialitate; 
    e) corespondenţă profesională şi cărţi de vizită profesionale; 
    f) adresă de internet. 
    (2) Nu este permisă utilizarea următoarelor mijloace de publicitate: 
    a) oferirea serviciilor prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul ori reşedinţa 
unei persoane sau într-un loc public; 
    b) propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a 
profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens, indiferent dacă aceasta 
este făcută sau nu în scopul racolării de pacienţi; 
    c) acordarea de consultaţii medicale realizate pe orice suport material, precum şi prin orice 
alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu excepţia 
acelora avizate de Colegiul Medicilor din România sau de alte organisme acreditate de acesta 
în acest scop. 
    (3) În cadrul apariţiilor în mediile de informare, medicul va putea prezenta procedee de 
diagnostic şi tratament, tehnici medicale specifice ori alte procedee şi mijloace de investigare, 
dar nu va putea folosi acest prilej pentru a-şi face reclamă pentru sine sau pentru orice altă 
firmă implicată în producţia de medicamente, suplimente alimentare ori dispozitive medicale. 
    ART. 52 
    Firma     (1) Firma trebuie să aibă dimensiunile maxime de 40 x 80 cm şi va fi amplasată la 
intrarea imobilului şi/sau a spaţiului ocupat în care forma de exercitare a profesiei îşi are sediul 
profesional principal sau secundar ori birou de lucru. 
    (2) Firma cuprinde următoarele menţiuni: 
    a) Colegiul Medicilor din România; 
    b) structura teritorială a Colegiului Medicilor din România; 
    c) denumirea formei de exercitare a profesiei, inclusiv numele şi prenumele medicului, în 
cazul în care acestea nu se regăsesc în denumire; 
    d) menţiuni privind identificarea sediului (etaj, apartament); 
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    e) menţiuni privind specialităţile şi competenţele medicale şi, opţional, titlurile profesionale, 
academice, ştiinţifice; 
    f) menţiuni privind sediul principal şi sediul secundar. 
    ART. 53     Publicitatea prin mijloacele media 
    (1) Formele de exercitare a profesiei pot publica anunţuri în mica sau în marea publicitate. 
    (2) Anunţurile publicate în anuarele profesionale privesc activitatea formelor de exercitare a 
profesiei, numele şi principalele specialităţi şi competenţe în care medicii îşi desfăşoară 
activitatea, precum şi programul de activitate. 
    ART. 54     Corespondenţa 
    (1) Corespondenţa formei de exercitare a profesiei poate cuprinde: 
    a) numărul de telefon, fax, adresa de internet şi adresa electronică (e-mail); 
    b) indicarea sediului principal şi, după caz, a sediului secundar şi/sau a altui loc de muncă; 
    c) specialităţile şi competenţele medicale; 
    d) titlurile academice, ştiinţifice sau profesionale; 
    e) sigla formei respective de exercitare a profesiei. 
    (2) Cărţile de vizită profesionale ale medicului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul formei 
respective de exercitare a profesiei pot cuprinde menţiunile permise corespondenţei, precum şi 
calitatea medicului în forma de exercitare a profesiei. 
    ART. 55     Pagina web 
    (1) Medicii, precum şi formele de exercitare a profesiei pot avea un website care poate 
cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi pe cele permise 
corespondenţei ori publicităţii. 
    (2) Conţinutul şi modul de prezentare a adresei de internet trebuie să respecte demnitatea şi 
onoarea profesiei, precum şi secretul profesional. 
    (3) Pagina web nu poate cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamă sau menţiune 
publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile pe care are dreptul să le 
furnizeze medicul sau respectiva formă de exercitare a profesiei. 
    (4) Pagina web nu poate conţine legături către alte adrese al căror conţinut ar fi contrar 
principiilor esenţiale ale profesiei de medic. 
    (5) Pentru realizarea cerinţelor menţionate la alin. (4), medicul sau forma de exercitare a 
profesiei deţinătoare a paginii web trebuie să asigure în mod regulat vizitarea şi evaluarea 
paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin 
intermediul adresei proprii şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea lor în cazul în care 
conţinutul şi forma acestora sunt contrare principiilor esenţiale privind exercitarea profesiei de 
medic. 
 

Alte prevederi ale Codului de deontologie medicală 
ART. 22    Fapte şi acte nedeontologice 
    Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special, 
următoarele acte: 
    h) atragerea clientelei profitând de funcţia ocupată sau prin intermediul unor promisiuni 
oneroase şi neconforme cu normele publicităţii activităţilor medicale; 
ART. 41    Concurenţa loială 
    (1) În cazul medicilor cu practică independentă, plata prestaţiei medicale poate să fie directă 
sau indirectă. În cazul plăţii directe este obligatorie afişarea la sediu a tarifelor aplicate. Tarifele 
vor fi stabilite de fiecare medic, cu excepţia serviciilor medicale furnizate în baza unui contract. 
    (3) Este interzisă practicarea concurenţei neloiale în exercitarea activităţii medicale sau în 
legătură cu aceasta. 
    (4) Prin concurenţă neloială se înţelege orice acţiune, atitudine sau altă formă de 
manifestare a medicului, personalului angajat, colaboratorilor ori interpuşilor acestora, făcută 
cu scopul de a menţine sau atrage clientela ori de a creşte veniturile obţinute din activitatea 
medicală, în detrimentul altor concurenţi, cum ar fi: 
    a) deturnarea sau încercarea de deturnare a clientelei prin discreditarea profesională a unui 
confrate; 
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    b) perceperea unor onorarii subevaluate în raport cu preţul pieţii sau calitatea prestaţiei, atât 
din punctul de vedere al prestigiului profesiei, cât şi din punctul de vedere al onestităţii faţă de 
pacient, cu scopul de a atrage clientelă ori de a creşte veniturile obţinute din activitatea 
medicală, în detrimentul altor concurenţi, cu riscul de a oferi servicii la niveluri calitative 
inferioare, precum şi acordarea unor reduceri/scutiri/eşalonări de onorarii; 
    c) atragerea/fidelizarea clientelei cu avantaje materiale, oferite sub orice formă; 
    e) determinarea reprezentanţilor oricăror autorităţi/instituţii de a sfătui toţi solicitanţii să se 
adreseze unei anumite unităţi medicale; 
    g) participarea sau colaborarea la evenimente (audio, video, pe suport informatic etc.) cu 
scopul de a-şi face publicitate în vederea atragerii de clientelă, în alte condiţii decât cele 
prevăzute de lege şi de prezentul cod; 
    h) însărcinarea unui profesionist, chiar şi cu titlu gratuit, de a procura clienţi ori a face 
reclamă; 
    i) oferirea de avantaje materiale oricărei persoane pentru atragerea clientelei; 
    j) orice alte acte sau fapte în accepţiunea prezentului alineat, care vor fi calificate ca atare 
de către comisia de disciplină, din oficiu sau ca răspuns la sesizări. 
    (5) Este admis serviciul gratuit în scopuri filantropice şi nu pentru a menţine sau atrage 
clientelă ori pentru a creşte veniturile obţinute din activitatea medicală, în detrimentul altor 
concurenţi, în cazuri justificate cum ar fi: 
    a) prestaţii efectuate rudelor până la gradul al III-lea inclusiv sau unui alt medic; 
    b) servicii medicale acordate persoanelor paupere, care nu îşi pot permite costul lor; 
    c) alte situaţii cu caracter excepţional reglementate legal. 
 
 
 


