
 

 

CODUL DE ETICĂ 

Codul de etică ICF constă din cinci părți principale: 

1. INTRODUCERE 
2. DEFINIȚII IMPORTANTE 
3. VALORILE FUNDAMENTALE ȘI PRINCIPIILE ETICE ALE ICF 
4. STANDARDELE ETICE 
5. ANGAJAMENT 

 

1. INTRODUCERE 

Codul de etică ICF descrie valorile fundamentale ale International Coaching 
Federation (Valorile fundamentale ale ICF), principiile și standardele etice de 
conduită pentru toți Profesioniștii ICF (consultați definițiile). Respectarea acestor 
standarde etice de conduită ale ICF reprezintă prima dintre competențele 
fundamentale de coaching ale ICF (Competențele fundamentale ale ICF). Aceasta 
este: „Dă dovadă de etică în practică: înțelege și aplică în mod consecvent principiile 
etice și standardele de coaching.” 

Codul de etică al ICF servește la menținerea integrității ICF și a profesiei de 
coaching la nivel global astfel: 

• Stabilește standardele de conduită în acord cu valorile fundamentale și cu 
principiile etice ale ICF. 

• Îndrumă şi modelează din punct de vedere etic reflecția, formarea 
profesională și luarea deciziilor.  

• Arbitrează și menține standardele de coaching ale ICF prin procesul de 
Examinare a conduitei etice ICF (ECE) 

• Asigură baza de instruire etică ICF în cadrul programelor acreditate de ICF 

Codul de etică ICF se aplică atunci când Profesioniștii ICF acționează în această 
calitate, în orice interacțiune asociată coaching-ului, indiferent dacă s-a stabilit sau 
nu o Relație de coaching (consultați definițiile). Acest Cod definește obligațiile etice 
ale Profesioniștilor ICF, în diversele lor roluri, cum ar fi: coach, supervizor de coach-i, 
mentor coach, trainer sau student în coaching, sau cu funcții de conducere în cadrul 
ICF, precum și Personal auxiliar (consultați definițiile). 



Deși procesul de Examinare a conduitei etice ICF (ECE) se aplică numai 
Profesioniștilor ICF, așa cum prevede Angajamentul, şi Personalul ICF se angajează 
la rândul său să aibă o conduită etică și să respecte Valorile fundamentale și 
Principiile etice care stau la baza prezentului cod de etică ICF. 

Încercarea de a desfășura o activitate în mod etic presupune faptul că membrii se 
vor confrunta în mod inevitabil cu situații care necesită răspunsuri la chestiuni 
neașteptate, soluționarea unor dileme și rezolvarea de probleme. Scopul acestui 
Cod de etică este să sprijine persoanele vizate de Cod, ghidându-le în cunoașterea 
diverșilor factori etici care ar putea fi luați în considerare și ajutându-le să identifice 
moduri alternative de abordare a comportamentului etic. 

Profesioniștii ICF care acceptă Codul de etică depun eforturi să aibă un 
comportament etic, chiar și atunci când acest aspect presupune luarea de decizii 
dificile sau acte de curaj. 

2. DEFINIȚII IMPORTANTE 

• „Client” — persoana sau echipa/grupul care beneficiază de coaching, coach-ul care 
beneficiază de mentorat sau supervizare sau coach-ul ori studentul care participă la 
cursuri de formare profesională. 

• „Coaching” — parteneriat cu Clienții într-un proces creativ și de stimulare a gândirii 
care îi inspiră să își maximizeze potențialul profesional și personal. 

• „Relație de coaching” — relație stabilită între Profesionistul ICF și 
Client(Clienți)/Sponsor(i) în baza unui acord sau contract care definește 
responsabilitățile și așteptările fiecărei părți. 

• „Cod” — Codul de etică ICF 

• „Confidențialitate” — protecția tuturor informațiilor obținute în contextul 
angajamentului de coaching, cu excepția cazului în care se acordă un consimțământ 
de divulgare. 

• „Conflict de interese” — situație în care un Profesionist ICF deține mai multe 
interese, atunci când slujirea unui interes acționează contrar sau este în conflict cu 
un alt interes. Acestea pot fi interese financiare, personale sau de altă natură. 

• „Egalitate” — situație în care toate persoanele au parte de incluziune, acces la 
resurse și oportunități, indiferent de rasă, etnie, origine națională, culoare, gen, 
orientare sexuală, identitate de gen, vârstă, religie, statut de imigrant, dizabilitate 
mintală sau fizică, precum și alte criterii de diferențiere între persoane. 

• „Profesionist ICF ” — persoane care acționează în calitate de Membru ICF sau 
Acreditat ICF, în roluri care includ (fără a se limita la acestea): coach, supervizor de 
coach-i,  mentor coach, trainer de coach-i și student în coaching 

• „Personal ICF ” — personalul auxiliar ICF contractat de organizație, care prestează 
servicii profesionale administrative și de management în numele ICF. 



• „Coach intern” — persoană angajată în cadrul unei organizații, cu normă întreagă 
sau parțială, care oferă servicii de coaching angajaților respectivei organizații. 

• „Sponsor” — entitatea (inclusiv reprezentanții acesteia) care plătește și/sau 
stabilește ori definește serviciile de coaching care urmează a fi prestate. 

• „Personal auxiliar” — persoanele care lucrează pentru Profesioniștii ICF pentru a 
veni în sprijinul Clienților. 

• „Egalitate sistemică” — egalitate de gen, egalitate de rasă și alte forme de 
egalitate instituționalizate ca parte a eticii, valorilor fundamentale, politicilor, 
structurilor și culturilor comunităților, organizațiilor, națiunilor și societății. 

3. VALORILE FUNDAMENTALE ȘI PRINCIPIILE ETICE ALE ICF 

Codul de etică ICF se bazează pe Valorile fundamentale ICF și acțiunile care 
decurg din acestea. Toate valorile au importanță egală și se completează reciproc. 
Aceste valori sunt aspiraționale și trebuie folosite ca modalitate de înțelegere și 
interpretare a standardelor. Este de așteptat ca toți Profesioniștii ICF să prezinte și 
să promoveze aceste Valori în toate interacțiunile lor. 

4. STANDARDELE ETICE 

Următoarele standarde etice se aplică activităților profesionale ale Profesioniștilor 
ICF: 

Secțiunea I — Responsabilitatea față de Clienți 

În calitate de Profesionist ICF: 
1. Explic și mă asigur că, înaintea sau în cadrul primei întâlniri, Clientul(Clienții) și 
Sponsorul(Sponsorii) meu(mei) de coaching înțeleg natura și valoarea potențială a 
activității de coaching, natura și limitele confidențialității, angajamentele financiare, 
precum și orice alte condiții ale contractului de coaching. 

2. Închei un acord/contract cu Clientul(Clienții) și Sponsorul(Sponsorii) meu(mei) 
privind rolurile, responsabilitățile și drepturile tuturor părților implicate, anterior inițierii 
serviciilor. 

3. Mențin cele mai stricte niveluri de confidențialitate cu toate părțile, așa cum au fost 
convenite. Cunosc și mă angajez să respect toate legile în vigoare privind datele cu 
caracter personal și comunicarea acestora. 

4. Înțeleg clar modul în care circulă informațiile între toate părțile implicate în toate 
interacțiunile de coaching. 

5. Am acorduri clare cu Clienții și Sponsorii sau părțile interesate cu privire la 
condițiile în care informațiile nu vor rămâne confidențiale (de ex.: activitate ilegală, 
dacă legislația prevede acest lucru, ca urmare a unei decizii judecătorești sau citații 
valabile; risc iminent sau potențial de autovătămare sau de vătămare a altor 

https://coachfederation.ro/valori-misiune/


persoane; etc.). Atunci când am motive rezonabile să cred că se aplică una dintre 
situațiile de mai sus, pot fi nevoit(ă) să informez autoritățile relevante. 

6. Când lucrez în calitate de Coach intern, gestionez conflictele de interese existente 
sau potențiale cu Clienții sau Sponsorul(Sponsorii) mei de coaching prin intermediul 
acordului(rilor) de coaching și dialog permanent. Acest aspect include modul de 
abordare a rolurilor în organizație, responsabilitățile, relațiile, evidențele, 
confidențialitatea, precum și diversele cerințe de raportare. 

7. Păstrez, stochez și elimin toate evidențele, inclusiv fișierele și comunicările 
electronice, create pe parcursul interacțiunilor mele profesionale, într-o manieră care 
promovează confidențialitatea, securitatea și intimitatea și se conformează legilor și 
contractelor în vigoare. În plus, urmăresc să utilizez în mod corespunzător noile 
tehnologii în curs de dezvoltare care se folosesc în cadrul serviciilor de coaching 
(servicii de coaching asistate-de-tehnologie) și să cunosc modul în care li se aplică 
diversele standarde etice. 

8. Acord atenție indiciilor potrivit cărora ar putea exista o modificare a valorii 
dobândite din relația de coaching. În acest caz, modific relația sau încurajez 
Clientul(Clienții)/Sponsorul(Sponsorii) să caute un alt coach, un alt profesionist sau 
să folosească o altă resursă. 

9. Respect dreptul tuturor părților de a înceta relația de coaching în orice moment, 
pe parcursul procesului de coaching, indiferent de motiv, sub rezerva prevederilor 
contractuale. 

10. Sunt receptiv la implicațiile derulării mai multor contracte și relații simultane cu 
același(aceiași) Client(Clienți) și Sponsor(Sponsori) în vederea evitării situațiilor de 
conflict de interese. 

11. Cunosc și gestionez în mod activ orice diferență de autoritate sau statut dintre 
Client și mine care ar putea fi cauzată de aspecte culturale, relaționale, psihologice 
sau contextuale. 

12. Îmi înștiințez Clienții în eventualitatea primirii unei compensații sau a altor 
beneficii pentru recomandarea Clienților mei către terțe părți. 

13. Asigur o calitate consecventă a procesului de coaching, indiferent de valoarea 
sau forma compensației convenite, în cadrul tuturor relațiilor. 

Secțiunea a II-a — Responsabilitatea privind practica și performanța 

În calitate de Profesionist ICF: 



14. Respect Codul de etică ICF în cadrul tuturor interacțiunilor mele. Când devin 
conștient(ă) de o posibilă încălcare a Codului de către mine sau recunosc un 
comportament lipsit de etică la un alt Profesionist ICF, aduc problema în atenția 
celor implicați, într-un mod respectuos. Dacă această acțiune nu rezolvă problema, o 
trimit spre soluționare unei autorități abilitate (de ex.: ICF Global). 

15. Solicit Personalului auxiliar să respecte Codul de etică ICF. 

16. Mă dedic excelenței prin dezvoltare continuă, personală, profesională și etică. 

17. Îmi recunosc propriile limitări sau circumstanțe care îmi pot afecta, pot intra în 
conflict sau interfera cu performanța mea de coaching sau relațiile mele profesionale 
de coaching. Voi solicita sprijin pentru a stabili măsura care trebuie luată și, dacă 
este necesar, voi solicita prompt consiliere profesională. Poate surveni chiar 
suspendarea sau încetarea relației(relațiilor) mele de coaching. 

18. Soluționez orice conflict de interese existent sau potențial abordând chestiunea 
împreună cu părțile relevante, solicitând asistență profesională sau suspendând 
temporar ori încetând relația profesională. 

19. Respect intimitatea Membrilor ICF și folosesc informațiile de contact ale 
Membrilor ICF (adrese de e-mail, numere de telefon, etc.) numai în maniera 
autorizată de ICF sau Membrul ICF în cauză. 

Secțiunea a III-a — Responsabilitatea privind profesionalismul 

În calitate de Profesionist ICF: 

20. Îmi prezint cu acuratețe calificările în coaching, nivelul de competență, expertiză, 
experiența, formarea în coaching, atestatele și acreditarea mea ICF. 

21. Fac afirmații verbale și scrise adevărate și corecte referitoare la ceea ce ofer în 
calitate de Profesionist ICF, ce oferă ICF, profesia de coaching și valoarea potențială 
a coaching-ului. 

22. Comunic şi le fac cunoscute responsabilitățile etice stabilite prin acest Cod 
acelora care trebuie să fie informați.  

23. Sunt responsabil de cunoașterea și stabilirea de limite clare, adecvate şi de 
natură culturală care determină interacțiunile, fizice sau de altă natură. 

24. Nu mă implic în relații sexuale sau romantice cu Clientul(Clienții) sau 
Sponsorul(Sponsorii). Voi fi mereu atent(ă) la nivelul de intimitate adecvat relației. 



Iau măsurile necesare pentru soluționarea situației sau anulez angajamentul de 
coaching. 

Secțiunea a IV-a — Responsabilitatea față de societate 

În calitate de Profesionist ICF: 

25. Evit discriminarea, menținând echitatea și egalitatea în cadrul tuturor activităților 
și operațiunilor, respectând în același timp normele locale și uzanțele culturale. Aici 
sunt incluse, fără a se limita la acestea: discriminarea pe motive de vârstă, rasă, 
exprimarea genului, etnie, orientare sexuală, religie, origine națională, dizabilitate 
sau statut militar. 

26. Recunosc și respect contribuțiile și proprietatea intelectuală a altor persoane, 
revendicând numai proprietatea asupra propriilor mele materiale. Înțeleg că 
nerespectarea acestui standard poate atrage obligația de a plăti despăgubiri unei 
terțe părți. 

27. Sunt corect(ă) și îmi desfășor activitatea conform standardelor științifice 
recunoscute, liniilor directoare aplicabile și limitelor propriilor competențe atunci când 
desfășor activități de cercetare sau prezint rezultatele acestora. 

28. Sunt conștient(ă) de impactul meu și al clienților mei asupra societății. Aplic mai 
degrabă principiul „să fac bine” decât „să evit răul”. 

5. ANGAJAMENTUL ETIC AL PROFESIONISTULUI ICF 

În calitate de Profesionist ICF, în conformitate cu standardele Codului de etică ICF, 
recunosc și sunt de acord să îmi îndeplinesc obligațiile de natură etică și legală față 
de Clientul(Clienții) meu(mei) de coaching, Sponsorul(Sponsorii) meu(mei), față de 
colegi și publicul general. 

În cazul în care încalc orice prevedere a Codului de etică ICF, sunt de acord ca ICF, 
la latitudinea sa, să mă tragă la răspundere pentru aceste fapte. De asemenea, sunt 
de acord că răspunderea mea față de ICF pentru orice încălcare poate include 
sancțiuni, cum ar fi un stagiu suplimentar obligatoriu de training de coaching sau altă 
formă de instruire ori pierderea calității de membru ICF și/sau a acreditării mele ICF. 

Pentru informații suplimentare privind procesul de Examinare a conduitei etice 
(ECE), inclusiv link-urile pentru depunerea unei sesizări, vă rugăm să dați clic pe 
butonul de mai jos. 
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