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Articolul este focusat pe caracterizarea principalelor obligaţiuni şi responsabilităţi ale asistentului social, prevăzute 

de deontologia asistenţei sociale. Autorul menţionează că astăzi fiecare profesie îşi are o deontologie proprie, îşi are 

elaborat un sistem de reguli şi norme care se cer a fi respectate pentru a asigura succesul profesional al oricărui spe-

cialist. Deontologia asistenţei sociale reprezintă un complex de norme, reguli, prescripţii şi dispoziţii despre datoria şi 

obligaţiunile profesionale, despre toate tipurile de responsabilităţi ale asistentului social. Deontologia profesională este 

formalizată în Coduri speciale. Codurile etice ale asistenţei sociale, elaborate în diferite ţări, stipulează valoarea umană, 

demnitatea şi unicitatea tuturor persoanelor, precum şi drepturile şi responsabilităţile lor, afirmând voinţa profesionişti-

lor de a acţiona întotdeauna conform principiilor morale. 

Autorul expune, în continuare, responsabilităţile asistentului social în diverse genuri de relaţii („asistent social-

beneficiar”, „asistent social-coleg”, „asistent social-instituţie angajatoare” etc.), având ca suport principal: Etica în 

asistenţa socială. Declaraţie de principii (2004) a Asociaţiei Internaţionale a Şcolilor de Asistenţă Socială (IASSW) / 

Federaţiei Internaţionale a Asistenţilor Sociali (IFSW), Codul etic (2008) al Asociaţiei Naţionale Americane a Asistenţi-

lor Sociali (NASW), Codul etic (2010) al Asociaţiei Britanice a Asistenţilor Sociali (BASW), Codul deontologic al 

profesiei de asistent social, adoptat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (2008) şi Codul deontologic 

al asistentului social din Republica Moldova (2005).  

Cuvinte-cheie: asistenţă socială, deontologie profesională, deontologia asistenţei sociale, cod deontologic. 

 

DEONTOLOGY OF SOCIAL WORK 

The paper is focused on the characterization of the main obligations and responsibilities of the social worker provided 

by the deontology of social work. The author notes that today every profession has its own deontology, has developed a 

system of rules and regulations that need to be followed to ensure the professional success of any specialist. The deon-

tology of social work is a set of norms, rules, requirements and provisions about the liability and professional obligations, 

of all the responsibilities of the social worker. Professional deontology is formalized in special codes. The deontology 

codes of social work, developed in different countries, states human worth, dignity and uniqueness of all individuals, 

also their rights and responsibilities, affirming the will of professionals to always act according to moral principles. 

The author exposes further the social worker's responsibilities in various types of relationships (“social worker-

beneficiary”, “social worker-colleague”, “social worker-employing institution”, etc.), having as a main support: 

International Association of Schools of Social Work (IASSW)/ International Federation of Social Workers (IFSW) 

Ethics in Social Work: Statement of Principles (2004), American National Association of Social Workers (NASW) Code 

of Ethics (2008), British Association of Social Workers (BASW) Code of Ethics (2002), Code of Ethics for the social 

work profession, adopted by the Romanian College of Social Workers and the Code of Ethics of the Moldovan Social 

Worker (2005). 

Keywords: social work, professional deontology, social work deontology, deontological code. 

 

 

Problemele privind „datoria”, ceea ce este bine, obligatoriu, sau privind modul în care trebuie trăită viaţa 

au devenit obiect al disputelor interminabile ale gânditorilor din timpurile străvechi (Democrit, Socrate, 

Platon, Aristotel, Cicerone, Seneca etc.), dar abia în sec. XIX au început să fie reunite într-un tot, într-o învă-

ţătură numită deontologie. 

Deontologie (fr. déontologie, cf. gr. deon – cuvenit, cum se cuvine, cum trebuie şi logos – învăţătură, 

cuvânt) − „ştiinţă sau teoria datoriei”; „disciplină etică care se ocupă cu datoriile ce trebuie îndeplinite”
 

[24; 28].  

Paternitatea termenului „deontologie” aparţine cunoscutului fondator al utilitarismului Jeremy Bentham 

(1748-1832). Iniţial, acestei noţiuni i s-a atribuit un conţinut restrâns, religios-moral, referindu-se la datoria 

şi obligaţiile credinciosului faţă de Dumnezeu, faţă de religie şi comunitatea religioasă, iar mai apoi termenul  

a fost întrebuinţat de J.Bentham [2] pentru desemnarea teoriei morale în întregime. În scurt timp termenul 

„deontologie” obţine însă un alt sens, prin care se înţelegea conduita cuvenită, faptele şi acţiunile unei persoane 

aparte, ale unui specialist. Mecanica newtoniană l-a determinat pe J.Bentham să introducă ideea măsurării dife-

renţiale în contextul deontologiei utilitariste, aceasta fiind interpretată ca studiu empiric al datoriilor morale 
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concrete (raportate la diferite situaţii sociale), urmărindu-se astfel ca „noţiunile imprecise de moralitate, 

bunătate, justiţie, legitimitate etc. să fie măsurate, operaţionalizate” [31, p.12]. Prin deontologia lui Bentham 

se propunea ca judecarea oricărei acţiuni sau instituţii să fie efectuată în funcţie de capacitatea acestora de a 

spori fericirea şi de a micşora suferinţa, în funcţie de principiul de bază al acestei doctrine − „maximum de 

fericire pentru cel mai mare număr” [3, p.159-162].  

Pe măsura evoluţiei sale istorice, „deontologia” s-a constituit într-un compartiment al eticii, în care se 

studiază problemele datoriei şi a ceea ce este cuvenit. Asemenea compartimente s-au format nu doar în etica 

teoretică, dar şi în orice etică profesională. Or, deontologia a evoluat de la o deontologie generală, în care 

abordarea problemelor se realiza dintr-o perspectivă predominant teoretică (în afara contextului concret al 

profesiunii), fiind înţeleasă ca „teorie despre datorie, despre originea, caracterul şi normele obligaţiei morale 

în general” [14; 23; 24], spre deontologia de ramură, în care abordarea problemelor este concretă şi axată pe 

practica propriu-zisă a profesiei. Odată cu apariţia unei largi palete de ocupaţii profesionale, deontologia s-a 

dezvoltat în mod deosebit în calitate de studiu al datoriilor şi obligaţiunilor morale particulare, în special al 

celor profesionale, al comportamentului cuvenit al specialistului în procesul exercitării profesiei sale, lucru 

sesizat şi de mai multe dicţionare. Astfel, DEX-ul [12], DEI [14] definesc deontologia ca „doctrină privitoare 

la normele de conduită şi la obligaţiile etice ale unei profesiuni”, iar Marele dicţionar de neologisme [23], 

NODEX [27], NODUN [28], consideră deontologia „parte a eticii care se ocupă cu studiul normelor şi obli-

gaţiilor specifice unei activităţi profesionale”, „etică a unei profesiuni”. Aceeaşi idee se promovează şi în 

dicţionarul Le Petit Larousse [21], care prezintă deontologia ca „ansamblu de reguli ce reglementează o pro-

fesiune, conduita celor care o exercită, raporturile dintre aceştia şi clienţii lor, dintre ei şi public”. 

Deontologia implică o interrelaţionare consecventă între etica profesională şi valorile ce delimitează siste-

mul axiologic al unei profesii. Mai mult, după cum consideră unii autori, maturizarea rapidă a acestui dome-

niu a fost posibilă prin procesul de preluare şi resemantizare a unora dintre cele mai importante contribuţii 

ale eticii. Or, „obligaţia deontică implică valoarea morală. La toate nivelurile vieţii morale, intuiţia valorii 

precedă conştiinţa datoriei” [31, p.13]. Problema centrală a introducerii eticii în profesii, deşi există deja legi, 

se datorează faptului că legea acţionează de regulă după ce s-a produs încălcarea ei. Practicile etice sunt de 

graniţă şi se presupune că ar trebui să acţioneze preventiv. Etica profesională are menirea de a preciza prac-

ticile, drepturile şi datoriile membrilor unui grup profesional, de a critica şi sancţiona malpracticile profe-

sionale [25, p.50].  

Conform Enciclopedie philosophiquie universalle [15, p.876], sintagma „deontologie profesională”, 

vizează: 1) reflecţia etică aplicată unui câmp particular al activităţii umane, fiind vorba despre o determinare 

care permite examenul mai aprofundat al problemelor legate de exerciţiul unei profesii, exprimabilă în termeni 

de reguli, fără a elimina însă analiza fundamentelor şi justificărilor unor astfel de reguli; 2) un ansamblu de 

reguli etice produse de un grup de profesionişti şi concepute special pentru a dirija practica lor profesională.  

Deontologia profesională se referă la imperativele morale ale unei profesiuni, reflectate cu precădere prin 

prisma îndatoririlor sau obligaţiunilor morale impuse de exercitarea profesiunii în societate. Deontologia pro-

fesională este orientată spre elaborarea unor norme stricte, similare cu cele de drept. Ea se află între morală şi 

drept, între opinia publică şi legea juridică scrisă. Or, datoria, ca obiect al deontologiei, prin conţinutul său 

normativ-prescriptiv, după cum menţionează C.Cozma, rezonează concomitent etic şi juridic, iar deontologia 

ne apare ca „ştiinţa a ceea ce este just şi rezonabil”, antrenând deci sfera dreptului, dar cu interferenţa dezba-

terii de conştiinţă morală. Spectrul deontologiei este unul „în limitele legii”, activând o „libertate” specifică – 

posibilitatea de a alege, de a afla soluţii adecvate situaţiilor particulare, având repere morale care pot ajuta 

hotărâtor [10, p.251, 291; 11, p.157-178]. 

Elaborând o definiţie generală, care să cuprindă toate aceste elemente, T.Sârbu [31, p.21-22] defineşte 

deontologia „ca o disciplină al cărei obiect de studiu se constituie la confluenţa dreptului cu morala. Sarcina 

ei principală este de a stabili principii, reguli şi norme de conduită profesională, în cadrul diferitelor relaţii 

implicate de exercitarea unei profesiuni: relaţiile interne, specifice fiecărui gen de activitate profesionali-

zată, precum şi relaţiile externe cu beneficiarii direcţi/indirecţi ai serviciilor/ bunurilor realizate”.  

Categoria de bază a deontologiei profesionale este „datoria”, prin care se exprimă cerinţa de a face ceea 

ce este cuvenit, de a respecta norma, de a recunoaşte importanţa principiului, a legii. Menirea datoriei poate 

fi dezvăluită însă din plin numai subordonând-o „binelui moral”, numai corelând-o cu alte categorii etice: 

„dreptate”, „respect”, „onoare”, „cinste”, „modestie”, „devotament”, „curaj”, „solidaritate” etc., care conferă 
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demnitate omului în lume. Datoria, ca acţiune morală, implică, îndeosebi, sentimentul răspunderii. Ea este 

legată, în mod firesc cu responsabilitatea. Datoria înseamnă conştiinţa responsabilităţii pentru îndatoriri. 

Legătura  „datorie-responsabilitate” evidenţiază însemnătatea îndatoririlor individului faţă de sine în ansamblul 

relaţiilor interpersonale, sociale (în familie, grup socioprofesional, societate, stat, omenire), faţă de mediul 

natural-cosmic [10, p.257, 264-268; 11, p.157-179]. Responsabilitatea se referă la voinţa liberă, dar se defineşte 

prin acţiunea societăţii. Este responsabil oricine a încălcat o prescripţie socială, indiferent dacă a cunoscut-o 

sau nu, dacă este considerat liber sau determinat. Responsabilitatea este relaţia dintre acţiunea voluntară a 

individului şi prescripţiile sau legile unei comunităţi de viaţă [17, p.169]. 
Un merit deosebit în dezvoltarea teoriei morale a datoriei aparţine filosofului german Im.Kant (1724-

1804). Întrebarea principală în jurul căreia îşi plasează Kant discuţia este: „Ce trebuie să fac?”. Încercând să 
găsească maximele sau principiile fundamentale de acţiune, pe care ar trebui să le adoptăm, Kant ajunge la 
concluzia că nicio maximă nu poate fi principiu moral, dacă nu este principiu moral pentru toţi. Morala în-
cepe odată cu respingerea principiilor care nu pot fi universalizate. Imperativul moralităţii este „Imperativul 
Categoric”, sau Legea Morală, redată astfel: „Acţionează numai conform acelei maxime prin care să poţi vrea 
totodată ca ea să devină o lege universală” [20, p.39]. Morala, potrivit opiniei lui Kant, posedă un caracter 
normativ şi constă în subordonarea liber consimţită a individului faţă de datorie. Întrebarea – „Ce trebuie să 
fac?” – primeşte, astfel, un dublu răspuns. Trebuie, în cel mai bun caz, să-mi bazez viaţa şi acţiunile pe res-
pingerea principiilor care nu pot fi universalizate şi să duc astfel o viaţă merituoasă, iar acţiunile mele să fie 
din datorie. Numai faptele săvârşite din datorie sunt morale. 

Imperativul categoric a fost formulat în mai multe variante deosebite. O versiune a acestei legi este cunos-
cută ca principiul „Scopului în Sine”, care îndeamnă: „acţionează astfel ca să foloseşti umanitatea atât în per-

soana ta, cât şi în persoana oricui altuia întotdeauna în acelaşi timp ca scop, iar niciodată numai ca mijloc” 
[20, p.238]. Acest principiu exprimă cerinţa respectului pentru individ. A-i trata pe ceilalţi indivizi (vulnerabili 

şi cu diverse nevoi) drept scopuri în sine presupune sprijinirea reciprocă a capacităţilor de acţiune, de adop-
tare a maximelor şi de urmărire a obiectivelor lor particulare. Kant susţine că acest lucru presupune cel puţin 

un grad minim de generozitate şi consideră drept obligaţie respingerea politicii de refuz a ajutorului necesar. 
Întru-un asemenea sens ar trebui înţeleasă şi îndeplinită „datoria” de adevăraţii profesionişti, inclusiv de 

asistenţii sociali, mai ales în societatea contemporană, caracteristicile de consum ale căreia îndepărtează 
aproape până la alienare indivizii de latura umanităţii, inducând punctul de vedere reducţionist al „omului-

mijloc” [10, p.254]. În „Regatul Scopurilor în Sine”, imaginat de Kant, fiecare individ este în acelaşi timp 
sursă de legi şi supus legilor, fiecare este fiinţă autonomă (îşi dă propria lege) cu condiţia că legile sale să 

respecte autonomia celorlalţi. Astfel, pentru Kant autonomia nu înseamnă numai voinţa liberă, dar şi a ţine 
cont de statutul moral similar al celorlalţi. Libertatea omului presupune că el este capabil de autodeterminare 

în acord cu principiile datoriei. 
Ulterior această temă a fost reluată de către G.W.Fr. Hegel (1770-1831), care face distincţie clară între 

aspectul juridic şi cel moral al datoriei, prin stabilirea deosebirii dintre „obligaţie” şi „datorie”. Astfel, Hegel 

menţionează că „obligaţia” constituie doar un moment al datoriei, un imperativ exterior, având o influenţă 
coercitivă în procesul determinării conduitei. Or, datoria implică depăşirea sferei obligativităţii, este o inte-

riorizare a constrângerii. Datoria este expresie a convingerii, a autodeterminării raţionale, prin efortul indivi-
dului cu sine, respectarea datoriei bazându-se pe solidarizarea conştientă a individului. Obligaţia în ordine 

morală, ca datorie, se naşte din însăşi natura omului în măsura în care el este capabil de alegere, este fiinţă a 
libertăţii, în raport cu existenţa „binelui” şi „răului”. Datoria este în strânsă legătură cu libertatea: „În datorie, 

individul se liberează, ridicându-se la libertate substanţială. /…/ numai omul liber are datorii” [19, p.133, 192]. 
Problema „datoriei” este abordată şi de un şir de autori contemporani: J.Habermas, Em.Levinas, V.Janké-

lévitch, A.Donagan, C.Fried, T.Nagel, H.A. Prichard etc. În context, pentru asistenţii sociali merită a fi evi-
denţiată etica îndatoririlor prima facie a lui W.D. Ross (reprezentant de vază al deontologismului britanic), 
care ar putea să le servească în calitate de ghid în anumite situaţii. Deşi nu afirmă că ar fi o listă completă, 
Ross evidenţiază şapte datorii, pe care le clasifică în trei grupe/tipuri: 1. Datorii către alţii bazate pe actele 
noastre anterioare – a) datoria fidelităţii, b) datoria reparaţiei morale, c) datoria gratitudinii; 2. Datorii către 
alţii care nu se bazează pe actele noastre anterioare – a) datoria binefacerii, b) datoria de a nu pricinui răul,  
c) datoria conformării la cerinţele dreptăţii. 3. Datoria către noi înşine – a) datoria autoperfecţionării, acesteia 
atribuindu-i-se o importanţă majoră, dat fiind că îndeplinirea ei poate determina realizarea şi eficacitatea 
celorlalte [29, p.21-22].  
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Astăzi fiecare profesie îşi are o deontologie proprie, îşi are elaborat un sistem de reguli şi norme care se 

cer a fi respectate. Aceste reguli, stabilite în baza valorilor promovate în diferite momente istorice şi în dife-

rite arii de convieţuire umană, descriu permisiunile şi interdicţiile subiecţilor implicaţi într-un gen de activi-

tate şi se înfăţişează acestora fie ca obligaţie, fie ca datorie. 

 Deontologia asistenţei sociale reprezintă un complex de norme, reguli, prescripţii şi dispoziţii despre 

datoria şi obligaţiunile profesionale, despre toate tipurile de responsabilităţi ale asistentului social (faţă de 

beneficiari, colegi, profesie, agenţia angajatoare, societate). Îndeplinirea datoriei reprezintă o condiţie inevi-

tabilă pentru succesul profesional al asistentului social, iar aceasta va deveni posibil doar atunci când respec-

tarea cerinţelor înaintate de profesie se va transforma într-o necesitate morală lăuntrică a asistentului social, 

într-o necesitate de a urma o anumită linie de conduită în activitatea sa „prin trezirea liberei voinţe motivate”, 

sau când datoria profesională va fi înţeleasă şi percepută de specialist nu ca o obligaţiune impusă din exterior 

prin constrângere, dar ca o convingere internă profundă în necesitatea de a realiza anumite acţiuni. 

Deontologia profesională este formalizată în Coduri speciale. Termenul cod este derivat din latinescul 

codex şi înseamnă culegere de percepte, reguli, prescripţii. DEX-ul [13] defineşte termenul cod ca „ansamblu 

de reguli privind comportarea cuiva”, DEI [14] – ca „ansamblul unor reguli de conduită, de percepte, de pre-

scripţii; documentul ce le cuprinde”, NODUN [28] – ca 1) „culegere de reguli juridice; 2) culegere de per-

cepte, de reguli de comportare” (fr. code).  

Prin cod deontologic, numit şi cod etic, se înţelege ansamblul preceptelor care orientează conduita per-

soanelor aparţinând unor profesiuni organizate. Codul etic conţine standarde morale generale, principii şi 

norme, valori, ce modelează luarea deciziilor privind cea mai adecvată acţiune. Este un cadru de referinţă 

pentru edificarea asupra drepturilor şi datoriilor recunoscute pe grupe de profesiuni sau ocupaţii, care se elabo-

rează în acord cu legislaţia şi cu reglementările aplicate acestora [9, p.290]. Fiecare profesie are încorporat un 

cod etic normativ, care impune un anumit model de comportament membrilor săi. Codul etic reprezintă un 

contract moral între beneficiari şi organizaţii, între membrii unei organizaţii, un mijloc de orientare a decizii-

lor şi acţiunilor profesioniştilor vizaţi în relaţia lor cu beneficiarii. Codul etic oferă un etalon, un ideal, enun-

ţând valori şi principii unanim recunoscute. Prin aceasta „codul dă fiecăruia un sentiment de securitate, de 

forţă colectivă”, menţinerea unor astfel de reglementări fiind „în scopul de a proteja interesul public” [4, p.66, 

67, 164, 171, 173].  

Codul deontologic informează publicul asupra profesiei, semnalând faptul că aceasta are reguli de con-

duită. Sporind credibilitatea profesiei, codul etic garantează fidelitatea beneficiarilor, îi protejează pe aceştia. 

Totodată, codul etic creează o solidaritate în interiorul grupului de profesionişti. Grupurile profesionale, im-

punând prin codul etic anumite responsabilităţi şi obligaţii membrilor lor, urmăresc să asigure o competenţă 

profesională, precum şi încrederea în aceştia din partea societăţii. Prin asemenea instrumente, deontologia 

„susţine moralitatea unei profesii şi protejează societatea de manifestări nepotrivite şi nedorite ale membrilor 

săi în situaţii concrete” [18, p.29-30]. Astfel, codurile deontologice se prezintă ca un angajament al profesiei 

faţă de comunitate, asigurând încrederea acesteia în profesia respectivă, încredere fără de care nu şi-ar putea 

câştiga autoritatea.  

Codul deontologic poate fi considerat o codificare a obligaţiilor speciale care rezultă din aderarea deli-

berată la o anumită profesie, cum este în cazul dat asistenţa socială. El reprezintă un cadru teoretic de refe-

rinţă cu menirea de a clarifica drepturile şi datoriile profesiunii, elaborate în acord cu legislaţia, aspectele 

morale ale activităţii profesionale. Codul deontologic al asistenţei sociale stipulează standarde/imperative 

morale generale, principii şi norme, valori ce modelează luarea deciziilor privind cea mai adecvată acţiune. 

Imperativele morale generale se referă, de regulă, la apărarea drepturilor fundamentale ale omului, la justiţia 

socială, protecţia sănătăţii, bunăstării, satisfacerea nevoilor sociale, la integritate, onestitate, încredere, corec-

titudine, non-discriminare, confidenţialitate, autodisciplină etc. În baza codului deontologic, asistenţii sociali 

pot identifica modul corect de acţiune din punctul de vedere moral. Astfel, Codul deontologic al profesiei 

de asistent social din România [9, art.1] „stabileşte normele obligatorii de conduită profesională a asisten-

ţilor sociali, respectiv a membrilor Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România”, având ca scop 

„reglementarea principiilor şi regulilor de conduită a asistenţilor sociali pentru a preveni apariţia unor situaţii 

care ar putea afecta reputaţia şi buna practică a acestora, dezvoltarea şi consolidarea Colegiului, precum şi 

imaginea corpului profesoral al asistenţilor sociali în general”. 
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Primul Cod deontologic al asistenţilor sociali a fost elaborat de Mary Richmond în 1920 cu denumirea 
„Cod etic experimental pentru cei care lucrează cu cazuri sociale” (Experimental draft code of ethics for 
social case Workers). În 1951, Adunarea Generală a Asociaţiei Americane a Asistenţilor Sociali a adoptat 
primul Cod deontologic valabil pentru toţi membrii acestei asociaţii. În 1979, Asociaţia Naţională Americană 
a Asistenţilor Sociali (NASW) a adoptat un nou Cod deontologic, care a fost revizuit în 1996, iar mai apoi  
în 2008 [7]. Or, Codul etic posedă un caracter muabil, pentru a putea fi efectuate modificări şi completări 
determinate de evoluţia ulterioară, dar fără ca să se denatureze conţinutul de bază. Drept confirmare poate 
servi şi Codul etic al Asistenţei Sociale adoptat de Asociaţia Britanică a Asistenţilor Sociali (BASW) în 1975, 
fiind actualizat în 2002 şi în 2010 [6].  

În 1994, la întâlnirea specialiştilor la nivel internaţional din Colombo (Sri Lanka), Federaţia Internaţio-
nală a Asistenţilor Sociali (IFSW) a adoptat documentul „Etica Asistenţei Sociale. Principii şi standarde”, 
care include două secţiuni: „Declaraţia Internaţională a Principiilor Etice ale Asistenţei Sociale” şi „Standar-
dele Etice Internaţionale ale Asistenţilor Sociali”. Acest document a fost actualizat şi aprobat într-o formă 
nouă – „Etica în Asistenţa Socială. Declaraţie de principii” – în cadrul Adunărilor Generale ale IFSW şi 
IASSW, care au avut loc la Adelaide, Australia, în octombrie 2004 [16]. Documentul porneşte de la definiţia 
asistenţei sociale (secţiunea 2) aprobată de IASSW şi IFSW în timpul întâlnirii comune de la Copenhaga în 
mai 2001, prezentând în continuare declaraţiile şi convenţiile internaţionale privind drepturile omului care 
sunt relevante pentru asistenţa socială (secţiunea 3), principiile etice generale, de bază ale asistenţei sociale 
(secţiunea 4), liniile directoare generale privind comportamentul profesional al asistenţilor sociali cu benefi-
ciarii, colegii, angajatorii şi cu celelalte persoane care lucrează în acest domeniu (secţiunea 5). Declaraţia 
comună a IASSW şi IFSW încurajează asistenţii sociali din toată lumea să reflecteze la provocările şi dilemele 
cărora trebuie să le facă faţă şi să ia decizii bazate pe principii etice despre cum trebuie să se comporte în 
cazuri particulare. IFSW şi IASSW recomandă „Etica în asistenţa socială. Declaraţie de principii” (la fel ca şi 
în cazul Declaraţiei din 1994) în calitate de ghid general, pe baza căruia organizaţiile naţionale membre ale 
IFSW şi IASSW au responsabilitatea de a dezvolta şi actualiza periodic coduri etice sau documente programa-
tice etice proprii, de a informa asistenţii sociali şi instituţiile de învăţământ în asistenţa socială asupra acestor 
coduri. Asistenţii sociali trebuie să se comporte în conformitate cu Codul etic sau cu documentele programatice 
aflate în uz în ţara lor, care, în funcţie de contextele naţionale, vor include mai multe elemente orientative 
detaliate, specifice, privind practica etică. Realităţile concrete în schimbare din fiecare ţară înaintează în faţa 
asistenţilor sociali cerinţa să creeze condiţiile necesare pentru ca principiile acestei Declaraţii şi cele ale pro-
priului cod etic naţional să fie discutate, evaluate şi actualizate. 

Plecând de la principiile expuse în „Etica Asistenţei Sociale. Principii şi standarde” (1994), precum şi în 

Codul deontologic al unor ţări cu experienţă avansată în domeniu (Olanda, Spania, SUA), Asociaţia 

Română pentru Promovarea Asistenţei Sociale, membră a Federaţiei Internaţionale a Asistenţilor Sociali, a 

elaborat primul Cod deontologic al asistentului social din România, care fost aprobat în 1997. În 2008, acest 

Cod deontologic al asistentului social a fost revăzut şi actualizat în conformitate cu ulterioarele documente 

ale IFSW şi IASSW de către Consiliul naţional al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România, 

care adoptă în acelaşi an Codul deontologic al profesiei de asistent social [9]. Codul deontologic al asistentului 

social din Republica Moldova [8], având la bază „Etica în Asistenţa Socială. Declaraţie de principii”, Codul 

etic al asistenţilor sociali din SUA şi din alte ţări, a fost elaborat de Asociaţia de Promovare a Asistenţei Sociale 

din Republica Moldova şi aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale din 

29 noiembrie 2005. Acest Cod rămâne până în prezent neschimbat.  

Orice Cod deontologic, indiferent de profesia căreia i se adresează, include un set de valori şi principii, 

drepturi şi îndatoriri, libertăţi şi responsabilităţi, pe care specialiştii trebuie să le respecte atunci  când îşi 

exersează activitatea. Scopul fundamental al acestora este de a ghida practicienii din fiecare profesie din 

punct de vedere moral, dar şi din punctul de vedere al valorilor admise în contextul mai larg al societăţii. În 

alţi termeni, un Cod deontologic încearcă să transpună valorile profesionale în cadre comportamentale [22, p.21]. 

Obiectivele principale, de exemplu, ale Codului de etică NASW [7] sunt următoarele: 

 identifică valorile fundamentale pe care se întemeiază misiunea asistenţei sociale; 

 rezumă principiile generale care reflectă valorile etice de bază ale profesiei şi stabileşte un set de stan-

darde etice specifice, care ar trebui să fie utilizate pentru a ghida practica asistenţei sociale; 

 ajută asistenţii sociali să identifice considerente/puncte de vedere relevante, atunci când apar conflicte 

ce ţin de obligaţiile profesionale sau de incertitudini etice; 
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 asigură cu standarde etice prin care publicul larg poate menţine sub control profesia asistenţei sociale; 

 informează practicienii cu ceea ce apare nou în domeniul misiunii, valorilor, principiilor etice şi stan-

dardelor etice ale asistenţei sociale; 

 formulează standarde pe care asistenţa socială le poate utiliza pentru a evalua dacă lucrătorii sociali  

s-au angajat într-un comportament lipsit de etică [7].  

Codurile deontologice pot prevedea nu numai reguli, pe care trebuie să le urmeze profesioniştii, dar şi 

sancţiuni disciplinare, dacă aceştia nu vor respecta normele specifice profesiei date. Astfel, în Codul etic al 

NASW se menţionează că această instituţie dispune de proceduri formale pentru a adjudeca plângerile/ne-

mulţumirile etice reclamate/înaintate împotriva membrilor săi, iar lucrătorii sociali au obligaţia de a coopera 

în punerea în aplicare a acestor proceduri, de a participa în procedurile de adjudecare ale NASW şi de a res-

pecta orice hotărâri disciplinare sau sancţiuni ale NASW bazate pe acestea [7, art.2.09, 2.10, 2.11]. De ase-

menea, şi Codul deontologic al profesiei de asistent social din România [9, capitolul VIII], Codul deontologic 

al asistentului social din Republica Moldova [8, capitolul 3, art.81] prevăd sancţiuni disciplinare. 

Codurile etice ale asistenţei sociale, elaborate în diferite ţări, sunt axate pe valorile fundamentale ale pro-

fesiei de asistent social şi stipulează valoarea umană, demnitatea şi unicitatea tuturor persoanelor, precum şi 

drepturile şi responsabilităţile lor, afirmând voinţa profesioniştilor de a acţiona întotdeauna conform princi-

piilor morale. Codul deontologic nu are însă menirea să furnizeze un set detaliat de reguli despre modalitatea 

de acţionare a asistenţilor sociali în anumite situaţii specifice, în complexitatea vieţii sociale şi profesionale. 

Mai degrabă, după cum s-a menţionat şi anterior, prin stabilirea principiilor generale de conduită, scopul 

codului este de a încuraja asistenţii sociali să reflecteze la provocările şi dilemele cărora trebuie să le facă 

faţă şi să ia decizii bazate pe valorile profesiei despre cum să se comporte în cazuri particulare [6, art.1.1]. 

Codul deontologic oferă baza pentru a face judecăţi de valoare despre acţiunile etice înainte şi după ce acestea 

au fost întreprinse, dar nu poate fi folosit ca instrument pentru a priva asistentul social de oportunitatea sau 

libertatea de a lucra cu totală integritate profesională. Codul deontologic al profesiei de asistent social din 

România [9, art.8], de exemplu, stipulează că asistentul social îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului 

independenţei profesionale, care îi conferă dreptul de iniţiativă şi decizie în exercitarea actului profesional, 

cu asumarea deplină a răspunderii pentru calitatea acestuia, iar independenţa asistentului social nu poate pre-

judicia în niciun fel interesele beneficiarului serviciului profesional.  

În continuare, vom expune succint responsabilităţile asistentului social în diverse genuri de relaţii („asistent 

social-beneficiar”, „asistent social-coleg”, „asistent social-instituţie angajatoare” etc.), având ca suport prin-

cipal: „Etica în asistenţa socială. Declaraţie de principii” [16], Codul etic al Asociaţiei Naţionale Americane 

a Asistenţilor Sociali [7], Codul etic al Asociaţiei Britanice a Asistenţilor Sociali [6], Codul deontologic al 

profesiei de asistent social, adoptat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România [9] şi Codul 

deontologic al asistentului social din Republica Moldova [8].  

1. Responsabilitatea asistentului social faţă de beneficiari. Responsabilitatea principală a asistenţilor 

sociali este de a promova bunăstarea beneficiarilor, în general, de a promova primatul intereselor acestora în 

raport cu interesele profesioniştilor, în a-i servi cu devotament, onestitate, loialitate, perseverenţă, punându-şi 

în valoare în cât mai mare măsură competenţele profesionale. Toate acţiunile asistentul social trebuie să se 

înscrie în limitele de competenţă ale profesiei. 

Asistentul social este obligat să respecte toate drepturile beneficiarului: dreptul de a fi tratat ca o persoană 

demnă, raţională, capabilă să-şi controleze propria viaţă şi să ia propriile decizii sau dreptul la autodetermi-

nare, dreptul la bunul său renume, la intimitate etc. Respectarea dreptului la autodeterminare obligă asistentul 

social să nu decidă în numele beneficiarului. El sprijină beneficiarii pentru identificarea şi dezvoltarea resur-

selor în vederea alegerii celei mai bune opţiuni, pentru a proteja şi încuraja maxima lor autodeterminare. 

Asistenţii sociali trebuie să promoveze implicarea şi participarea totală a beneficiarilor într-o manieră care să 

le permită să fie împuterniciţi în toate aspectele privind deciziile şi activităţile care le afectează viaţa. Dreptu-

rile beneficiarului la autodeterminare pot fi limitate doar atunci, când acesta nu are capacitatea de a decide 

care sunt nevoile sale sau când interesele altor persoane ori ale comunităţii sunt în pericol.  

Asistentul social va furniza servicii persoanelor asistate numai în contextul unei relaţii profesionale, bazate, 

atunci când este cazul, pe un contract scris şi/sau pe consimţământul persoanei asistate. În cazul în care per-

soana asistată nu are capacitatea de a semna un contract, asistentul social trebuie să protejeze interesele per-

soanei asistate urmărind să obţină permisiunea reprezentantului legal al acestuia (tutore, curator etc.).  
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Asistentul social are datoria să informeze, într-un limbaj adecvat, clar şi complet beneficiarii despre scopul, 

conţinutul şi durata serviciilor pe care le va pune la dispoziţie, despre modificările intervenite în legătură cu 

prestaţia sa, care ar putea influenţa calitatea, costurile sau termenele de prestare a serviciilor, de asemenea, 

despre riscurile şi limitele serviciilor, alternativele existente, oportunităţile şi obligaţiile legate de oferirea 

unui serviciu social, dreptul persoanei asistate de a rezilia contractul, de a refuza serviciul oferit (indiferent 

dacă serviciul a fost solicitat sau nu de către persoana asistată). În cazul dificultăţilor de înţelegere a limba-

jului utilizat, asistentul social trebuie să se asigure că beneficiarul a înţeles condiţiile prezentate, oferindu-i o 

explicaţie verbală detaliată, direct sau prin intermediul unui translator/interpret, după caz.  

Asistenţii sociali trebuie să manifeste integritate, să nu abuzeze de relaţia de încredere stabilită cu utiliza-

torii de servicii, recunoscând limitele dintre viaţa personală şi profesională şi să nu abuzeze de poziţia lor 

pentru un câştig sau un beneficiu personal. Asistentul social evită conflictul de interese în exercitarea profe-

siei şi promovează o abordare imparţială a situaţiilor profesionale. Asistentul social informează persoana 

asistată despre posibilele conflicte de interese şi intervine, după caz, în prevenirea sau rezolvarea acestora.  

În anumite cazuri, protejarea persoanei asistate poate conduce la încheierea relaţiei profesionale şi orien-

tarea persoanei asistate către un alt coleg sau un alt serviciu. Asistentul social care asigura servicii pentru 

două sau mai multe persoane între care există o relaţie (de exemplu membrii unei familii, cuplul) trebuie să 

clarifice care dintre indivizi sunt consideraţi persoane asistate, natura obligaţiilor profesionale ale asistentului 

social şi ale părţilor implicate, încercând să atenueze sau să prevină conflictele de interese posibile sau reale. 

 Asistentului social i se cere să promoveze justiţia socială în relaţie cu beneficiarii, să nu încurajeze nicio 

formă de discriminare (pe bază de capacitate, vârstă, sex, rasă, culoare, orientare sexuală, religie, statut mari-

tal, statut socioeconomic, convingere politică, handicap fizic sau mintal, sau pe baza oricăror alte criterii), să 

nu se implice în acţiuni sau relaţii care vin în contradicţie cu interesele beneficiarilor.  

Asistentul social oferă servicii în concordanţă cu specificul cultural din care provine persoana asistată. El 

trebuie să recunoască şi să respecte diversitatea etnică şi culturală a societăţilor în care activează, să deţină 

cunoştinţe de bază despre mediul cultural şi caracteristicile grupului sau comunităţii din care fac parte bene-

ficiarii serviciilor de asistenţă socială, să stabilească limite adecvate diferenţelor culturale ale beneficiarilor, 

în condiţiile legii, luând în considerare şi diferenţele individuale, familiale, de grup. Asistentul social folo-

seşte un limbaj adecvat şi respectuos faţă de beneficiar şi evită folosirea termenilor care pot aduce prejudicii 

persoanelor, grupurilor sau comunităţilor. 

Important este ca fiecare beneficiar să fie tratat ca un întreg. Or, asistenţii sociali trebuie să fie preocupaţi 

de întreaga persoană a beneficiarului: de familia, comunitatea, de mediile sociale şi naturale căreia îi aparţine 

acesta, adică să caute să identifice toate aspectele vieţii unei persoane, să se concentreze asupra capacităţilor 

tuturor indivizilor, grupurilor şi comunităţilor şi astfel să promoveze dezvoltarea acestora. 

O cerinţă semnificativă, înaintată faţă de asistentul social în relaţia cu beneficiarii, ţine de respectarea con-

fidenţialităţii. Asistentul social, serviciile nu pot prezenta datele despre beneficiar decât cu consimţământul 

acestuia, respectându-se dreptul la bunul său renume, la intimitate şi confidenţialitate faţă de „problema” sa. 

Asistentul social nu poate solicita informaţii despre viaţa privată a beneficiarului decât în cazul în care acestea 

sunt relevante pentru intervenţie, dar, în acelaşi timp, el trebuie să-i informeze pe cei asistaţi despre posibilele 

limite ale confidenţialităţii. În anumite cazuri prevăzute de lege (de exemplu, când este pusă în pericol viaţa 

sau sănătatea beneficiarului sau a altei persoane), accesul la dosarele persoanelor asistate este permis profe-

sioniştilor care lucrează în echipa pluridisciplinară, supervizorilor activităţii profesionale de asistenţă socială 

şi altor persoane autorizate şi se realizează astfel încât să se asigure protecţia informaţiilor confidenţiale. 

Asistentul social va trebui să obţină acordul clienţilor atunci când activităţile lor se înregistrează în scris 

sau audio, sau când la acestea participă o a treia persoană ca observator. Asistenţii sociali care oferă servicii 

prin intermediul mijloacelor electronice (cum ar fi calculatorul, telefonul, radioul, televiziunea) trebuie să 

informeze destinatarii despre limitele şi riscurile asociate cu astfel de servicii.  

La cerere, persoanele asistate au acces la informaţii din propriile dosare, în măsura în care acestea servesc 

intereselor persoanelor asistate şi nu prejudiciază alte persoane. La încheierea serviciilor, asistentul social are 

responsabilitatea de a arhiva dosarele persoanelor asistate pentru a asigura protecţia informaţiilor confidenţiale. 

Asistentul social trebuie să evite contactele fizice cu beneficiarii, dacă acest lucru îi prejudiciază în vreun 

fel pe aceştia. Asistentul social care se angajează în contacte fizice cu persoanele asistate are responsabilita-

tea de a stabili limite adecvate diferenţelor culturale. Asistentul social nu se angajează în relaţii sexuale cu 
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persoanele asistate sau cu rudele acestora, pe toata durata relaţiei profesionale. Asistentul social nu manifesta 

faţă de persoanele asistate comportamente verbale sau fizice de natură sexuală, cum ar fi avansurile sexuale 

sau solicitările de favoruri sexuale.  

Asistentul social nu are voie să promită acordarea altor beneficii, decât cele oferite prin serviciul de asis-

tenţă socială, să perceapă taxe suplimentare pentru servicii care nu sunt incluse în programul social în care 

lucrează. Atunci când se stabilesc taxe pentru furnizarea anumitor servicii, asistentul social se asigură că 

acestea sunt rezonabile şi în concordanţă cu serviciile furnizate. 

Asistentul social asigură continuitatea serviciilor în cazul în care acestea sunt întrerupte de factori cum ar 

fi: transfer, boală, indisponibilitate etc. Asistentul social încheie relaţia profesională cu persoana asistată şi 

serviciile oferite acesteia atunci când ele nu mai răspund nevoilor şi intereselor persoanei asistate. Asistentul 

social se asigură că încheierea relaţiei profesionale cu persoana asistată şi a serviciului oferit este un proces 

planificat asupra căruia persoana asistată are toate informaţiile necesare. 

2. Responsabilitatea asistentului social faţă de colegii săi. Relaţiile dintre asistenţii sociali se bazează 

întotdeauna, indiferent de interesele personale sau ale persoanelor pe care le asistă, pe respect profesional 

reciproc. O datorie importantă a fiecărui asistent social este să dezvolte un comportament politicos, imparţial 

şi de încredere faţă de colegi, să colaboreze cu colegii, să-şi coordoneze acţiunile cu ale colegilor în vederea 

promovării scopurilor şi intereselor profesiunii.  

Asistentul social trebuie să menţină stabilitatea şi coeziunea colectivului în care lucrează, să creeze o atmo-

sferă de prietenie şi susţinere reciprocă care să faciliteze realizările profesionale ale colectivului. În scopul 

perfecţionării reciproce, orice realizare în teorie şi practică a unui profesionist trebuie să fie diseminată către 

colegi. Sunt inacceptabile comportamentele concurenţiale prin acţiuni de promovare ilicită a propriei imagini, 

de denigrare sau discreditare a colegilor în scopul atragerii beneficiarilor de servicii de asistenţă socială, prin 

practicarea profesiei sub standardele de calitate stabilite prin ghidurile de bună practică în domeniu, prin uti-

lizarea unor mijloace de presiune sau a funcţiei deţinute, prin utilizarea oricăror informaţii de specialitate ne-

publicate sau neoficiale, la care asistentul social a avut acces pe diferite căi. Asistentul social îşi construieşte 

reputaţia profesională numai pe baza competenţei profesionale, fără a folosi mijloace de reclamă sau alte 

mijloace comerciale, altele decât cele prevăzute de lege.  

Concurenţa profesională între asistenţii sociali se bazează numai pe competenţa şi calitatea serviciilor 

oferite beneficiarilor. Asistenţii sociali trebuie să recunoască şi să respecte meritele şi competenţele colegilor, 

să accepte diferenţele de opinie, exprimându-şi eventualele critici prin modalităţi adecvate. Invenţiile şi des-

coperirile din profesiune trebuie transmise în interiorul comunităţii, făcând obiectul unor dezbateri de specia-

litate, în cadrul cărora asistenţii sociali îşi pot exprima propria opinie şi care, astfel, stimulează creşterea gra-

dului de competenţă. Asistenţilor sociali li se cere să respecte confidenţialitatea informaţiilor împărtăşite de 

colegi în timpul relaţiilor lor profesionale şi a tranzacţiilor.  

Colegii profesionişti trebuie să se sprijine unul pe celălalt faţă de beneficiari şi comunitate, să se abţină  

de la acte ce lezează autoritatea colegilor şi să-i susţină pe cei a căror prestigiu este ameninţat, să nu admită 

exploatarea unei dispute între colegi şi angajaţi pentru a obţine un avantaj de orice fel. Disputele dintre colegi 

se rezolvă în interiorul echipei de către cei implicaţi şi prin respectarea dreptului parţilor la opinie. În cazul 

prelungirii acestora se apelează la un mediator sau la supervizor. Disputa dintre angajator şi un alt coleg nu 

este folosită de asistentul social pentru a obţine o poziţie sau un avantaj personal. Disputele sau conflictele 

dintre colegi sunt rezolvate fără implicarea persoanei asistate. 

Asistentul social acordă sprijin şi asistenţă colegilor care trec prin perioade dificile. Datoria profesională 

presupune în acelaşi timp şi o atitudine critică faţă de acţiunile necompetente şi devierile colegilor de la nor-

mele etice. Dacă cel în cauza nu-şi corectează comportamentul profesional, asistentul social ar trebui să in-

tervină să se ia măsuri prin intermediul unor canale formale adecvate (cum ar fi contactarea unui consiliu de 

licenţiere de stat sau alte comisii de etică profesională, Colegiul Asistenţilor Sociali etc.). Asistentul social 

acţionează pentru a descuraja, preveni şi corecta comportamentele în discordanţă cu normele etice. Asistentul 

social trebuie să apere şi să asiste colegii acuzaţi pe nedrept de comportament contra normelor deontologice 

ale profesiei. 

Lucrând în echipă cu alţi profesionişti, asistentul social trebuie să-şi extindă relaţiile de colaborare şi de 

respect şi faţă de colegii ce aparţin altor profesii. Asistenţii sociali care sunt membri în echipe multidiscipli-

nare participă la luarea deciziilor care vizează bunăstarea persoanei asistate, utilizând valorile profesiei şi 
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experienţa profesională. Obligaţiile etice şi profesionale ale echipei multidisciplinare ca întreg şi a membrilor 

echipei trebuie clar definite. Asistenţii sociali solicită şi oferă consultanţă şi consiliere colegilor ori de câte 

ori este nevoie. În activitatea lor cu beneficiarii, asistenţii sociali nu trebuie să depăşească cadrul de compe-

tenţă profesională, dar în acelaşi timp ei trebuie să militeze împotriva substituirii asistentului social, ca spe-

cialist, cu specialişti din alte domenii. 

Asistentul social orientează persoanele asistate către alte servicii atunci când problematica persoanei 

asistate depăşeşte competenţele sale profesionale, când nu a înregistrat progrese semnificative şi atunci când 

persoana asistată are nevoie de servicii suplimentare sau specializate pe care el nu le poate oferi. Asistentul 

social, care orientează persoana asistată către alte servicii, transmite către noua agenţie toate informaţiile ne-

cesare soluţionării cazului. Asistentul social, care înlocuieşte sau este înlocuit de către un coleg în practica 

profesională, trebuie să acţioneze cu respect faţă de interesele, caracterul şi reputaţia colegului său. 

Codul deontologic al asistentului social conţine şi reglementări faţă de relaţiile între colegi în situaţiile 

când unul din ei este în rolul de expert, angajator, supervizor sau mentor. În aceste cazuri este nevoie, de 

asemenea, de atitudine respectuoasă, tacticoasă, amabilă, de respectarea opiniilor profesionale, capacităţii, 

experienţei şi meritelor colegilor prin crearea unei atmosfere de dezbatere liberă şi responsabilă. Datoria 

asistentului social, în situaţiile în care are responsabilitatea de a angaja şi evalua performanţele celorlalţi 

colegi, este să dea dovadă de echitate, corectitudine şi profesionalism, utilizând criterii clar formulate şi 

enunţate. Asistenţii sociali, care activează în calitate de manageri, supervizori sau educatori, nu trebuie să se 

angajeze în activităţi sau contacte sexuale cu supervizaţii, studenţii, stagiarii sau colegii asupra cărora ei îşi 

exercită autoritatea profesională; în general, nu trebuie să-i hărţuiască sexual pe aceştia.  

Asistenţii sociali, care îndeplinesc funcţii de supervizare, trebuie să asigure un program de pregătire şi 

dezvoltare profesionala continuă a asistenţilor sociali din subordine. Ei trebuie să acorde sprijin, îndeosebi 

tinerilor specialişti, în vederea integrării profesionale a acestora. Asistentul social se implica activ în dezvol-

tarea continuă a profesiei prin sprijin profesional acordat colegilor la începutul carierei şi prin participarea la 

schimb de experienţă şi cunoştinţe profesionale intra- şi interdisciplinare.  

Asistenţii sociali trebuie să fie disponibili de colaborare cu instituţiile de învăţământ din domeniul asistenţei 

sociale pentru a-i sprijini pe studenţi să beneficieze de o pregătire practică de bună calitate şi de cunoştinţe 

practice de ultimă oră.  

3. Responsabilitatea asistentului social faţă de organizaţia angajatoare. Asistentul social totdeauna este 

reprezentantul unei oarecare agenţii, fiind obligat să realizeze scopurile şi obiectivele elaborate de această 

agenţie, politica, principiile şi regulamentele interne ale instituţiei angajatoare. În datoria lui intră însă nu 

doar respectarea angajamentului faţă de organizaţia în care lucrează, dar şi responsabilitatea de a contribui la 

îmbunătăţirea politicilor, practicilor şi procedurilor din această organizaţie, la creşterea calităţii, eficienţei 

serviciilor oferite de ea. 

Asistenţii sociali trebuie să respecte standardele profesionale şi etice ale instituţiei în care lucrează, asigu-

rându-se, în acelaşi timp, că instituţia angajatoare cunoaşte obligaţiile etice ale profesiei de asistent social 

prevăzute de Codul etic şi implicaţiile practice ale acestor obligaţii, că practicile, politicile şi procedurile 

instituţiei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea sunt compatibile cu prevederile Codului etic. Asistentul 

social acţionează astfel încât să prevină şi să elimine orice formă de discriminare în activităţile, politicile şi 

practicile de angajare din cadrul organizaţiilor. Asistentul social nu trebuie să accepte angajarea sau colabo-

rarea cu o organizaţie în care sunt violate drepturile beneficiarilor. 

Angajaţi în diferite funcţii, inclusiv în calitate de educatori, instructori de teren pentru studenţi, formatori 

etc., asistenţii sociali trebuie să ofere instruire, să presteze servicii numai în cadrul domeniilor lor de compe-

tenţe, acestea fiind bazate pe cele mai recente informaţii şi cunoştinţe disponibile în profesie. Activând ca 

educatori sau instructori de teren pentru studenţi, asistenţii sociali nu trebuie să se angajeze cu elevii în relaţii, 

în care există un risc de exploatare sau de potenţiale efecte negative asupra studentului. Educatorii de asis-

tenţă socială şi instructorii de teren sunt responsabili pentru stabilirea unor limite clare, adecvate, şi cultural 

sensibile. 

Conflictele de muncă ale asistenţilor sociali sunt rezolvate conform legislaţiei în vigoare. Acţiunile asis-

tenţilor sociali care sunt implicaţi în conflicte de muncă trebuie să se ghideze după valorile, principiile şi nor-

mele etice ale profesiei. În cazul unui conflict la locul de muncă, trebuie acceptate diferenţele de opinie, iar 

acestea trebuie puse în discuţie ţinând cont şi de interesele persoanelor asistate. 
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Asistentul social trebuie să utilizeze eficient resursele agenţiei sale şi numai în scopurile pentru care ele 

au fost prevăzute. El nu va accepta avantaje materiale sau de orice natură oferite pentru a influenţa decizia sa.  

Asistentul social îşi asuma responsabilitatea şi meritele numai pentru propria activitate şi va recunoaşte cu 

onestitate meritele şi contribuţia altor profesionişti. În situaţia în care reprezintă o instituţie, asistentul social 

trebuie să prezinte clar şi cu acurateţe punctul oficial de vedere al instituţiei respective.  

4. Responsabilitatea asistentului social în calitatea sa de profesionist. Această responsabilitate prevede 

menţinerea unor standarde înalte ale profesiei, care presupun competenţă şi creativitate în realizarea funcţii-

lor sale. Asistenţii sociali pot să obţină autoritate în opinia societăţii numai în baza meritelor de natură profe-

sională. Ei trebuie să depună eforturi pentru a deveni şi rămâne experţi în practica profesională, iar pentru 

aceasta este nevoie să-şi examineze critic cunoştinţele, să fie permanent la curent cu cunoştinţele actualizate, 

relevante pentru profesie, revizuind literatura de specialitate şi participând în continuarea studiilor relevante 

pentru practica de asistenţă socială. 

Asistentul social trebuie să se străduiască să-şi menţină integritatea profesională. El trebuie să accepte res-

ponsabilizarea sau angajarea sa doar în acele funcţii pentru care are competenţe deja sau pe care intenţionează 

să le dobândească. El nu trebuie să se prezinte într-o lumină falsă, să-şi denatureze calificarea profesională, 

educaţia, experienţa sau originea. Asistentul social trebuie să acţioneze în concordanţă cu cele mai înalte 

standarde ale integrităţii profesionale, să se opună influenţilor şi presiunilor care interferează cu exercitarea 

profesiei, păstrând imparţialitatea în judecarea situaţiilor de asistenţă socială. El nu trebuie să folosească 

relaţiile profesionale în scop personal. 

Asistenţilor sociali li se cere să nu participe la acţiuni de rea-credinţă, fraudă, înşelăciune, inducere în 

eroare sau denaturare. Ei trebuie să fie conştienţi că sunt răspunzători pentru acţiunile desfăşurate în faţa uti-

lizatorilor serviciilor lor, faţă de oamenii cu care lucrează, faţă de colegi, angajatori, faţă de asociaţia profe-

sională din care fac parte cât şi în faţa legii, iar aceste răspunderi pot intra în conflict.  

Înalta responsabilitate pentru calitatea serviciului prestat înaintează cerinţa ca asistentul social să acţioneze 

pentru a preveni practicile inumane sau discriminatorii faţă de orice persoană sau grup de persoane. 

Comportamentul privat al asistentului social este considerat o problemă personală, cu excepţia situaţiilor 

în care acesta compromite îndeplinirea responsabilităţilor profesionale. El trebuie să distingă clar între decla-

raţiile şi acţiunile pe care le face ca persoană independentă şi cele pe care le face ca reprezentant al profesiei, 

respectiv ca membru al unei organizaţii sau al unui grup profesional. Asistenţii sociali care vorbesc în numele 

unor organizaţii profesionale de asistenţă socială trebuie să reprezinte cu acurateţe poziţiile oficiale şi autori-

zate ale organizaţiilor. 

Comportamentul şi conduita asistentului social ca profesionist prevăd un şir de reglementări/ responsabi-

lităţi şi pentru cazurile când ei participă la cercetarea ştiinţifică. În asemenea situaţii asistentul social trebuie 

să ia în considerare cu atenţie posibilele consecinţe ale intervenţiilor sale asupra persoanelor, să se asigure că 

acordul participanţilor la cercetarea sa este voluntar şi că aceştia sunt bine informaţi, nu vor fi expuşi nici la 

un fel de riscuri în urma participării lor la cercetare şi nu va exista nici o privare sau pedeapsă în cazul refu-

zului participării. Normele etice privind participarea voluntară şi prevenirea prejudiciilor participanţilor sunt 

tot mai mult incluse în conceptul de consimţământ informat. Conform acestei reguli, subiecţii trebuie să fie 

motivaţi în participarea lor voluntară la proiectele de cercetare de o înţelegere deplină a posibilelor riscuri pe 

care acestea le presupun [1, p.107]. 

Informaţiile obţinute despre participanţii la cercetare au caracter confidenţial. Asistentul social angajat  

în activitatea de cercetare va respecta rigorile metodologiei ştiinţifice de investigare, normele deontologice 

generale ale domeniului cercetării ştiinţifice, întreprinzând în acelaşi timp toate măsurile necesare pentru 

protecţia anonimatului şi intimităţii persoanelor investigate, în scopul înlăturării oricăror prejudicii morale 

sau materiale la care acestea ar putea fi supuse. 

 5. Responsabilitatea asistentului social faţă de profesia sa presupune asigurarea standardelor de integri-

tate profesională prin promovarea şi menţinerea standardelor de calitate în practica profesională, prin promo-

varea valorilor şi eticii profesionale, cunoştinţelor şi misiunii profesiei de asistent social. Asistentul social 

trebuie să contribuie la consolidarea demnităţii profesiei, să fie responsabil şi hotărât în discuţiile critice de-

spre profesia sa, să se pronunţe împotriva oricăror conduite imorale şi lipsite de competenţă profesională 

manifestată de un membru al profesiei, aducându-le în atenţia colegilor şi a organizaţiilor profesionale, să 

acţioneze pentru a preveni practicarea neautorizată şi neinstruită a asistenţei sociale. 
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Bunul renume al profesiei include în datoria asistentului social realizarea potenţialului ei umanist în 

societate, facilitarea accesibilităţii serviciului social pentru un public mai larg, afirmarea asistenţei sociale ca 

instituţie socială utilă, prestigioasă şi necesară pentru societate, dezvoltarea şi implementarea unor politici 

publice favorabile profesiei, îmbogăţirea în continuare a arsenalului de cunoştinţe teoretice şi practice ale 

asistenţei sociale.  

Prestigiul profesiei depinde în măsură semnificativă de atitudinea fiecărui reprezentant al ei, care prin 

activitatea desfăşurată contribuie nemijlocit la creşterea autorităţii acestei profesii în societate. Pentru aceasta 

se cere ca activitatea asistenţilor sociali să fie axată pe o bună stăpânire a cunoştinţelor profesionale teoretice 

şi practice, pe completarea, înnoirea permanentă a acestora, pe responsabilitate morală nu doar faţă de pro-

priul sector de lucru, dar şi faţă de activitatea întregii organizaţii în care lucrează, pe neacceptarea practicilor 

necalificate şi interzise.  

Asistenţii sociali sunt obligaţi să promoveze imaginea pozitivă a profesiei, să protejeze integritatea profe-

sională prin conferinţe, studii, cercetare, activităţi de predare, consultanţă, expuneri în cadrul comunităţilor, 

prin participare activă în cadrul organizaţiei profesionale, al companiilor de informare, realizate prin diferite 

mijloace (presă, radio, televiziune etc.), precum şi prin alte acţiuni de eficientizare a activităţii profesionale. 

Recunoaşterea de către societate a statutului înalt al asistenţei sociale va contribui, la rândul său, la creşterea 

afluxului tinerilor interesaţi în această profesie. 

6. Responsabilitatea asistentului social faţă de societate are la bază ideea că el trebuie să promoveze 

bunăstarea generală a societăţii, la nivel local şi global, precum şi dezvoltarea oamenilor, comunităţilor şi a 

mediului lor. Asistenţii sociali trebuie să pledeze pentru condiţii de viaţă care să ducă la satisfacerea necesită-

ţilor de bază ale omului, să promoveze valorile sociale, economice, politice, culturale şi instituţiile care sunt 

compatibile cu realizarea justiţiei sociale. Spre realizarea acestui scop trebuie orientată activitatea asistenţilor 

sociali în orice perioadă istorică a unei societăţi, atât în cele de criză, de război sau de calamitate naturală, cât 

şi în cele caracterizate de un relativ echilibru economic şi social.  

Bunăstarea generală, crearea unei „societăţi pentru toţi”, impune cerinţa ca asistenţii sociali să elimine în 

acţiunile lor orice fel de marginalizare, de discriminare a oricărei persoane sau a oricărui grup în funcţie de 

rasă, culoare, sex, orientare sexuală, vârstă, religie, origine naţională, statut marital, convingere politică, han-

dicap fizic sau mintal sau orice altă preferinţă ori caracteristică personală, condiţie ori status, făcând resursele 

societăţii în cât mai mare măsură accesibile tuturor cetăţenilor. Asistenţii sociali trebuie să promoveze politici 

şi practici care să demonstreze respectul pentru diferenţă, să încurajeze respectul pentru diversitatea culturală 

şi socială la nivel local şi global.  

Misiunea asistenţei sociale îndeamnă pe toţi reprezentanţii acestei profesii să susţină acele iniţiative legi-

slative, acţiuni politice şi sociale care promovează justiţia socială şi conduc la îmbunătăţirea protecţiei, vieţii 

oamenilor, care urmăresc să extindă aria opţiunilor şi oportunităţilor pentru toate persoanele, acordând o 

atenţie deosebită categoriilor de populaţie, grupurilor şi persoanelor vulnerabile, defavorizate, asuprite şi 

exploatate [30, p.109-112]. 

Asistenţii sociali trebuie să se asigure că resursele pe care le au la dispoziţie sunt distribuite în mod echi-

tabil, în funcţie de nevoi. Ei au datoria de a aduce la cunoştinţa angajatorilor lor, a celor care elaborează poli-

tici, a politicienilor şi publicului larg situaţiile în care resursele sunt neadecvate sau în care politicile, practicile 

şi distribuţia de resurse sunt asupritoare, nedrepte sau dăunătoare. 

Asistentul social este responsabil să sprijine comunitatea în conştientizarea problemelor cu care se con-

fruntă anumite categorii ale populaţiei, cu posibilele inechităţi, nedreptăţi şi să opteze pentru o atitudine soli-

dară. El trebuie să sprijine persoanele asistate în integrarea socială şi culturală, în restabilirea relaţiilor cu 

comunitatea. Totodată, de datoria asistentului social este să asigure participarea maximă a beneficiarilor în 

soluţionarea problemelor proprii, care în plan final sunt parte a activităţilor orientate spre obţinerea bunăstării 

generale a societăţii.  

Asistenţii sociali au obligaţia de a înfrunta condiţiile sociale care contribuie la excluziunea socială, stig-

matizare sau subjugare şi să lucreze în vederea dezvoltării unei societăţi incluzive [16].  

Menţionăm, în cele din urmă, că un interes deosebit trezesc astăzi discuţiile cu referire la trecerea, în pe-

rioada contemporană, de la deontologia monoprofesională la deontologia interprofesională, fenomen generat 

de creşterea mobilităţii profesionale: oamenii trec de la o profesie la alta sau practică simultan mai multe 

profesii. De exemplu, un asistent social, un psiholog pot să activeze ca practicieni, dar ei pot să lucreze şi în 
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sfera educaţională ca formatori, respectiv, ai viitorilor asistenţi sociali, psihologi. Or, aceştia sunt atât asistenţi 

sociali, psihologi, datorită formaţiei lor profesionale, cât şi educatori, dat fiind că practică profesia de pedagog. 

De aceea, după cum menţionează T.Sârbu, unele coduri deontologice, precum este, de exemplu, Codul deon-

tologic al psihologilor din Franţa (cod semnat de AEPU, ANOP, SFP, 22 martie 1966), încearcă să stipuleze 

drepturi şi obligaţii aplicabile în ambele profesii, realizându-se astfel, sub acest aspect, o intercomunicare 

profesională [26, p.403]. Mai mult, dacă ne adresăm la principiile generale ale acestui Cod (respectarea drep-

turilor persoanei, competenţa, responsabilitatea, probitatea, calitatea ştiinţifică etc.), observăm că ele se regă-

sesc şi în alte profesiuni (inclusiv în asistenţa socială), integrând totodată elemente etice şi axiologice. Acelaşi 

lucru se poate spune şi cu referire la Codul deontologic al asistenţei sociale. De exemplu, Codul etic al 

NASW [7] prin mai multe compartimente (3.02, 5.02 etc.) stipulează obligaţii pentru asistenţii sociali care 

activează în calitate de educatori, instructori de teren, formatori, cercetători, administratori. În opinia mai 

multor autori, acestea demonstrează că in perioada contemporană se produce un fenomen de trecere de la 

deontologia monoprofesională la deontologia interprofesională, mai ales în situaţiile care reclamă ca la re-

zolvarea unei probleme să participe practicieni din diferite profesii [26, p.404; 30, p.17]. Din această perspec-

tivă, tema deontologiei interprofesionale este valabilă/actuală şi pentru asistenţa socială. E ştiut că soluţiona-

rea problemelor prin participarea specialiştilor din diverse domenii (psihologie, sociologie, drept, pedagogie, 

medicină etc.), întruniţi în „echipele pluridisciplinare/  interdisciplinare” este una dintre metodele cel mai frec-

vent utilizate în asistenţa socială. De asemenea, asistentul social îndeplineşte o varietate/multitudine de roluri, 

inclusiv cele de profesor/cadru didactic şi de cercetător/om de ştiinţă.  
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