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Codului vestimentar
USMF „Nicolae Testemiţanu” garantează respectarea drepturilor omului, asigură drepturi egale
tuturor membrilor comunităţii universitare, pe baza principiilor: nediscriminării şi echităţii,
egalităţii de şanse, promovării autonomiei personale, transparenţei, informări corecte, accesului la
resurse materiale şi servicii.
Recunoaştem că gusturile personale şi stilurile pot varia considerabil, în acest context
Departamentul Pediatrie a stabilit un cod vestimentar, necesar de a fi respectat de către personalul
didactic, personalul auxiliar, studenţi, rezidenţi în timpul activităţii lor profesionale. Liniile
directoare ale codului vestimentar nu sunt create pentru a impune restricţii opresive, ci pentru a
asigura respectarea unor standarde de calitate a vieţii curriculare şi extracurriculare, pentru a crea o
atmosferă eficientă de activitate, orientată spre realizarea propriului potenţial, creşterea
responsabilităţii, dezvoltării simţului de autodisciplină şi autostimă. Codul vestimentar conţine
standardul minim care urmează a fi aplicat şi respectat în mod riguros şi include următoarele:
1. Ţinuta universitară presupune haine curate, confortabile, modeste, discrete.
2. Comportament respectuos lector-rezident-student-pacient.
3. Sunt interzise următoarele aspecte referitor la ţinută şi altele:
 Vestimentaţie cu părţi dezgolite ale corpului (fuste i rochii foarte scurte, spate, piept, zona
stomacului dezgolite, lapi etc.)
 Lingerie ca articole de îmbrăcăminte exterioară şi vestimentaţie extra-transparentă
 Tricouri şi costume sportive
 Îmbrăcăminte cu mesaje denigratoare, ofensatoare, obscene prin cuvinte sau imagini, haine
provocatoare
 Accesorii neadecvate de modă ca pălării, chipiuri, capişoane, sandale de plajă
 Machiajul strident, sau unghiile neîngrijite
 Părul nearanjat
 Fumatul pe teritoriul clinicii universitare
 Comportamentul neadecvat în secţiile clinicii (vorbitul în glas tare, aşezatul pe paturi,
fotografierea pacienţilor)
4. Departamentul Pediatrie îşi rezervă dreptul de a restricţiona nerespectarea prevederilor
codului vestimentar prin neadmiterea în sălile de studii.
Am citit şi am înţeles prevederile codului vestimentar, mă supun acestor reguli, şi sunt conştient
că nerespectarea lor poate determina măsuri disciplinare.
Nume în clar
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Discutat şi aprobat la Şedinţa metodică a Departamentului Pediatrie din 03.09.2014,
proces verbal nr. 1.

