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Codul de etică al profesiei de 
logoped/terapeut al limbajului 

 

Codul de etică este  un cumul de principii şi standarde etice de exercitare a profesiei de 

logoped/terapeut al limbajului cu drept de liberă practică şi care instituie regulile de conduită ale 

logopedului/ terapeutului limbajului, denumit în continuare logoped/ terapeut al limbajului. Acest 

cod oferă o bază consensuală pentru luarea de atitudine colectivă împotriva unor eventuale 

comportamente apreciate a încălca principiile eticii profesionale.  

Codul de etică reprezintă un pachet de cerinţe comportamentale şi intenţionale pe care 

membrii profesiei de logoped/ terapeut al limbajului trebuie să le îndeplinească pentru a se 

constitui ca părți integrante ale grupului profesional (Yallop, A.C, 2012; Werner; Beeri; Dayan; 

Vigoda-Gadot 2013). 

Codul este structurat pe trei dimensiuni sistemice (Giddens, 1994, apud Canary H. E.& 

Jennings M. M., 2013) care conferă:  

 semnificaţie (sens, directivitate); 

 legitimitate (justificare, argumentare); 

 normativitate (autoritate).  

Principiul I 

RESPONSABILITATE ŞI INTEGRITATE PROFESIONALĂ ŞI SOCIALĂ 
 

1. Lopopedul/ terapeutul limbajului va respecta normele profesionale reglementate 

naţional (COR-Clasificarea Ocupațiilor din România) şi internaţional (CPLOL; IALP).  

2. Logopedul/ terapeutul limbajului are dreptul să selecteze cazurile cu care lucrează 

fără să aducă atingeri de natură etnică, respectând criteriul culturalităţii şi criteriul 

lingvistic.  

3. Logopedul/ terapeutul limbajului trebuie să fie vorbitor competent al limbii în care se 

face recuperarea. În situaţii speciale, în care părinţii/aparţinătorii nu identifică un 



 

 

logoped vorbitor competent al limbii în care se face recuperarea, se recomandă 

colaborarea cu un interpret/vorbitor nativ. Logopedul/ terapeutul limbajului trebuie 

să respecte constrângerile limbii române literare; abaterile de la aceasta fiind permise 

doar în cazuri punctuale sau pentru exemplificare. 

4. Logopedul/ terapeutul limbajului va respecta dreptul persoanei de a sista, fără nicio 

justificare, participarea sa la serviciul furnizat, în calitate de client, sau la activităţi de 

cercetare ştiinţifică, în calitate de participant. 

5. Logopedul/ terapeutul limbajului va da dovadă de responsabilitatea socială dacă în 

urma unei situaţii independente sau dependente de voinţa acestuia (accident, boală 

etc.) prezintă tulburări de limbaj şi comunicare în plan expresiv şi receptiv, și nu își va 

mai asuma postul ocupat. 

6. Logopedul/ terapeutul limbajului va contribui la dezvoltarea metodică şi ştiinţifică a 

domeniului în care profesează. 

7. Logopedul/ terapeutul limbajului are obligaţia să îndrume clienţii doar spre persoane 

competente din domeniu.  

8. Logopedul/ terapeutul limbajului poate solicita supervizare, autosuspendare sau 

delegare în cazurile în care se află în situaţie de incompatibilitate (emoţională, 

ideologică, ştiinţifică etc.).  

9. Logopedul/ terapeutul limbajului trebuie să fie conştient de faptul că activitatea şi 

demersul terapeutic implică constituirea echipei multidisciplinare (psiholog, 

psihomotrician, psihopedagog, profesor de sprijin, medic, părinte, kinetoterapeut 

etc.). 

10. Logopedul/ terapeutul limbajului nu îşi asumă competenţe care depăşesc sfera 

domeniului său de specializare. 

11. Logopedul/ terapeutul limbajului nu va furniza servicii logopedice dacă sunt în 

contradicție sau împotriva eticii profesionale. 

12. Logopedul/ terapeutul limbajului protejează și promovează starea de bine a clienților 

cu care lucrează. 

13. Logopedul/ terapeutul limbajului nu va delega activitățile specifice intervenției 

logopedice spre persoane care nu au competențe necesare în acest domeniu. 



 

 

14. Logopedul/ terapeutul limbajului este dator să își prezinte cu onestitate calificarea și 

pregătirea profesională și să nu permită desfășurarea unor activități specifice 

incorecte; este necesar ca logopedul să își cunoască limitele de competență în 

activitatea de intervenție logopedică. 

15. Logopedul/ terapeutul limbajului va onora angajamentele asumate, atâta timp cât 

munca sa este respectată și apreciată de către părinți/aparținători. 

16. Logopedul/ terapeutul limbajului va evita să aibă relații multiple cu clienții săi, pentru 

evitarea conflictului de interese. 

Principiul II 

RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI DEMNITĂŢII ORICĂREI PERSOANE 
Acest principiu cumulează aspecte cuprinse în filosofia normalizării, filosofie care susţine 

începând cu anii 70 (Wolfensberger, 1972), drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În acest sens 

logopedul/terapeut de limbaj îşi asumă să promoveze: 

1. Integrarea persoanelor cu tulburări de limbaj şi comunicare în rândul comunităţii 

persoanelor valide;  

2. Valorizarea potenţialului fiecărui individ (intelectual, de comunicare alterantivă, 

augumentativă); 

3. Respectarea particularităţilor de vârstă şi dezvoltare în contextul selectării 

conţinuturilor terapeutice; 

4. Asigurarea unei calităţi crescute a vieţii, indiferent de situaţia patologică, de vârstă, 

grup cultural, etnic şi social căruia clientul i se subsumează; 

5. Un climat pozitiv, stenic orientat spre un plus de cunoaştere şi dezvoltare; 

6. Dozarea corespunzătoare a mediului de învăţare şi de terapie; 

7. Menţinerea confidenţialităţii datelor obţinute în cadrul sesiunilor terapeutice; 

8. Folosirea celei mai bune metode de recuperare pentru clientul său, care va prima 

oricărui interes financiar (Martin, 2013); 



 

 

9. Logopedul va obține consimțămantul din partea persoanelor implicate în activitățile 

specifice. În cazul copiilor, acest consimțământ va fi obținut de la părinte sau tutorele 

copilului. Excepție face situația prevăzută in Ordinul 5555 din 07.10.2011, situație 

care se referă la depistarea tulburărilor de limbaj la copiii din școli și grădinițe, 

activitate care se desfășoară fără a fi necesar acordul părinților sau al tutorilor 

copiilor.  

10. Logopedul va refuza să participe la acțiuni care nu respectă drepturile legale, civile și 

morale ale celorlalți. 

Principiul III. 

INTEGRITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICE 
Potrivit acestui principiu prezentul cod de etică ţinteşte asupra nevoii de continuă 

perfecţionare şi dezvoltare profesională în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj, domeniu aflat 

într-o continuă extindere şi transformare, dependent fiind de revoluţia ştiinţifică, tehnică şi 

medicală.  

În aceste condiţii logopedul îşi asumă: 

1. Parcurgerea iniţială a unei  specializări care să certifice competenţele profesionale 

de debutant în domeniul recuperării limbajului şi comunicării subsumându-se 

standardului profesional al terapeutului limbajului debutant 

(http://www.netques.eu/wp-content/uploads/2014/01/Annex-benchmarks-RO.pdf). 

2. Formarea profesională continuă prin cursuri de nivel masterat şi/sau 

postuniversitare care să-i asigure accederea la treapta de terapeut cu experiență în 

domeniu (prin comparație cu poziția de terapeut debutant).  

3. Formarea profesională continuă în vederea menţinerii standardului profesional 

(însumarea a cel puțin 12 ore de formare continuă în domeniul per an calendaristic 

obţinute prin participare la conferinţe şi workshopuri).  

4. Cunoaşterea terminologiei de specialitate, compatibilizând sistemul naţional cu cel 

internaţional.  

5. Utilizarea instrumentarului metodic şi de cercetare validat ştiinţific.  



 

 

6.  Utilizarea instrumentarului metodic și de cercetare  pus la dispoziție de ASTTLR. 

7. Promovarea unei conduite profesionale şi ştiinţifice orientate spre dezvoltarea 

domeniului prin etalonare de noi instrumente, tehnici şi procedee specifice. 

8. Utilizarea modelelor de bună practică doar în scop didactic şi de cercetare. 

STANDARDE DE CONDUITĂ COLEGIALĂ 
În vederea asigurării unei calităţi ridicate pentru profesia de logoped/terapeut al 

limbajului se vor respecta o serie de standarde (vezi şi Codul de Conduită al Psihologilor). 

1. Logopedul/ terapeutul limbajului va manifesta onestitate, corectitudine, 

loialitate, solidaritate, faţă de colegii săi de profesie şi faţă de membrii echipei 

pluridisciplinare cu care intră în contact. 

2. Logopedul/ terapeutul limbajului va manifesta respect faţă de colegii de 

profesie şi nu va lansa critici nefondate.  

3. Logopedul/ terapeutul limbajului va evita denigrarea vreunui coleg de profesie 

sau vreunui membru al echipei pluridisciplinare cu care intră în contact. 

4. Logopedul/ terapeutul limbajului va face sesizări ori de câte ori va constata că 

un coleg de profesie încalcă prezentele norme etice. 

5. Logopedul/ terapeutul limbajului va consulta alți colegi în situația în care 

constată că se află în situația de a depăși limitele de 

competență, protejand cofidențialitatea relației cu clientul său. 

CLAUZE FINALE ŞI TRANZITORII 
Prezentul cod de etică este specific profesiei de logoped/terapeut al limbajului înglobând 

caracteristicile centrale şi definitorii ale domeniului. 

Respectarea aspectelor mai sus delimitate conferă un cadru omogen, de referinţă pentru 

profesia de terapeut al limbajului. 

Respectarea acestui cod de etică este o prerogativă prin care se poate asigura un înalt 

nivel calitativ demersului terapeutic, cu implicaţii pozitive în sfera vizibilităţii sociale a acestei 



 

 

profesii. Abaterile de la normele de etică și deontologie constatate vor fi aduse la cunoștința 

ASTTLR, pentru rezolvarea situației în mod profesionist și amiabil. 

Prezentul cod de etică poate fi completat şi modificat în condiţiile acordului majorităţii 

membrilor corpului profesional, prin argumentare susţinută. 

BIBLIOGRAFIE  
Alexandru, Gh.; Constantin, L. (2008). Etică şi Management Sanitar. Bucureşti, 

EfiConPress. 

Canary Heather E.; Jennings.Marianne M. (2007-2008).  Principles and Influence in Codes 

of Ethics: A Centering Resonance Analysis Comparing Pre- and Post-Sarbanes-Oxley Codes of 

Ethics. Journal of Business Ethics (80) , p.263–278 DOI 10.1007/s10551-007-9417-1 

Martin Wiliam (2013). Beyond the Hippocratic Oath. Developing Codes of Conduct in 

Healthcare Organizations, OD Practitioner, 45(.2), 26-30. 

Preda, V. (2000). Orientări teoretico-praxiologice în educaţia specială, Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca. 

Werner Simcha B.; Beeri Itai; Dayan Rachel; Vigoda-Gadot Eran (2013). Advancing Ethics 

in Public Organizations: The Impact of an Ethics Program on Employees’ Perceptions and 

Behaviors in a Regional Council.. J Bus Ethics 112, p. 59–78. DOI 10.1007/s10551-012-1232-7. 

Wolfensberger, Wolf (1972). The Principle of Normalization in Human Services. Toronto, 

Ont.: National Institute on Mental Retardation 

Yallop Anca C. (2012). The Use and Effectiveness of Codes of Ethics – ALiterature Review. 

International Conference “Marketing – from information to decision” 5th Edition 2012, p. 502-514. 

http://www.cplol.eu  

http://www.netques.eu 

http://www.ialp.info/  

http://www.cplol.eu/

