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ORDIN   Nr. 1365 din 25 iulie 2008 
privind organizarea serviciului de paz� �i a regimului de acces în unit��ile sanitare 

publice cu paturi din re�eaua Ministerului S�n�t��ii Publice 

EMITENT:      MINISTERUL S�N�T��II PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din 15 august 2008 

    Având în vedere Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. E.N. 8.115 din 25 iulie 
2008, 
    în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor �i protec�ia persoanelor, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
    în temeiul dispozi�iilor art. 7 alin. (4) din Hot�rârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea 
�i func�ionarea Ministerului S�n�t��ii Publice, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

    ministrul s�n�t��ii publice emite prezentul ordin. 

    ART. 1 
    (1) Unit��ile sanitare publice cu paturi din re�eaua Ministerului S�n�t��ii Publice, denumite în 
continuare spitale, sunt obligate s� î�i asigure serviciul de paz�, conform prevederilor Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor �i protec�ia persoanelor, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �i ale prezentului ordin. 
    (2) R�spunderea pentru modul de organizare �i desf��urare a serviciului de paz� la nivelul 
spitalului revine managerului spitalului. 
    ART. 2 
    (1) Paza spitalului se asigur� prin serviciul de paz� proprie sau de c�tre societ��i specializate de 
paz� �i protec�ie, conform legii; cheltuielile ocazionate de aceast� activitate, indiferent de modul de 
organizare, se prev�d în bugetul de venituri �i cheltuieli al unit��ii sanitare respective. 
    (2) Paza proprie se realizeaz� cu personal calificat, angajat al spitalului, conform legii. 
    (3) Personalul de paz� este obligat s� cunoasc� �i s� respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct 
r�spunz�tor pentru paza �i integritatea spitalului, bunurilor �i valorilor încredin�ate spre paz�, 
conform consemnelor postului, documentelor specifice execut�rii �i eviden�ei serviciului de paz� �i 
fi�ei postului. 
    ART. 3 
    (1) Paza spitalului se organizeaz� �i se efectueaz� potrivit planului de paz� propriu, întocmit de 
managerul spitalului, cu avizul de specialitate al poli�iei, conform legii. 
    (2) În cazul în care paza se asigur� prin societ��i specializate de paz� �i protec�ie, planul de 
paz� se întocme�te de managerul spitalului împreun� cu conducerea acestor structuri, cu avizul de 
specialitate al poli�iei. 
    (3) Prin planul de paz� se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului p�zit, num�rul de 
posturi �i amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paz�, amenaj�rile, instala�iile �i 
mijloacele tehnice de paz� �i de alarmare, consemnul posturilor, leg�tura cu alte organe cu atribu�ii 
de paz� a obiectivelor, bunurilor, valorilor �i persoanelor, precum �i modul de ac�iune în diferite 
situa�ii. De asemenea, vor fi prev�zute �i regulile obligatorii de acces �i circula�ie în interiorul 
obiectivului p�zit, potrivit dispozi�iilor conduc�torului unit��ii, precum �i documentele specifice 
serviciului de paz�. 
    ART. 4 
    Serviciul de paz� are ca scop stabilirea unor reguli unitare de acces în incinta spitalului �i în 
anumite spa�ii cu grad ridicat de securitate, prevenirea �i limitarea furturilor de orice natur�, a 
distrugerilor, incendiilor �i a altor ac�iuni produc�toare de pagube materiale, precum �i protejarea 
persoanelor internate, a persoanelor care se afl� în incinta spitalului �i a personalului angajat al 
spitalului. 
    ART. 5 
    Accesul salaria�ilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respect�
circuitele func�ionale ale spitalului, pe baza legitima�iei de serviciu, a ecusonului sau a cardului de 
acces. 



www.lexmed.ro Pagina 2 din 4 www.medicode.ro
�

    ART. 6 
    (1) Accesul în spital al vizitatorilor este permis în intervalul orar 13,00 - 20,00, numai cu 
respectarea urm�toarelor condi�ii: 
    a) accesul se face în baza documentului de identitate �i înscrierii în registrul special al 
vizitatorilor; 
    b) accesul se permite numai persoanelor cu �inut� decent�; 
    c) accesul se permite numai prin intrarea �i în locurile �i spa�iile special afectate vizitatorilor de 
managerul spitalului; 
    d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul 
apar�in�torilor vor a�tepta într-o zon� bine delimitat�, dac� spa�iul spitalului o permite; 
    e) pe toat� perioada prezen�ei în incinta spitalului, vizitatorii trebuie s� poarte la vedere ecusonul 
care îi atest� aceast� calitate. 
    (2) Pentru urgen�ele medico-chirurgicale ale pacien�ilor, accesul acestora în spital este 
permanent. 
    (3) În afara programului prev�zut pentru vizitarea bolnavilor, accesul în spital se face numai pe 
baza "biletului de liber acces în sec�ia ...", eliberat de medicul curant �i vizat de �eful de sec�ie sau 
de medicul de gard�. 
    (4) În intervalul orar 8,00 - 13,00, pacien�ii au acces, înso�i�i sau nu, cu bilet de internare. 
    (5) Dup� ora 20,00, �eful de obiectiv/tur� va efectua un control în incinta unit��ii, pentru a se 
asigura c� apar�in�torii au p�r�sit spitalul, excep�ie f�când apar�in�torii care au bilet de liber acces 
cu men�iunea "�i dup� ora 20,00". 
    ART. 7 
    (1) Este interzis accesul persoanelor str�ine în spital în zonele cu risc: ATI, bloc operator, bloc 
na�teri, sec�ie nou-n�scu�i, sterilizare centralizat�, laboratoare, depozite de de�euri medicale 
periculoase, sta�ie de oxigen, precum �i în orice alt� zon� stabilit� de managerul spitalului. 
    (2) Excep�ie de la alin. (1) fac cazurile speciale aprobate de �efii de sec�ie �i vizate de 
managerul spitalului. 
    (3) În unele zone cu risc în care accesul vizitatorilor este interzis, în func�ie de fondurile 
disponibile �i cu aprobarea �efului sec�iei, vizualizarea pacien�ilor se poate face prin televiziune cu 
circuit închis sau prin internet. 
    ART. 8 
    Accesul vizitatorilor în spitale la bolnavii cu afec�iuni psihice afla�i în tratament se face cu 
respectarea prevederilor Legii s�n�t��ii mintale �i a protec�iei persoanelor cu tulbur�ri psihice nr. 
487/2002, cu complet�rile ulterioare. 
    ART. 9 
    La ie�irea din spital, persoanele care înso�esc minori sunt legitimate, pentru a se stabili calitatea 
pe care o au în raport cu minorul: reprezentant legal, gradul de rudenie �i legitimitatea p�r�sirii 
spitalului de c�tre copil. 
    ART. 10 
    Înc�perile în care nu au acces persoanele str�ine au la intrare anun�uri de avertizare în acest 
sens. 
    ART. 11 
    (1) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate m�surile necesare pentru respectarea 
cu stricte�e a interdic�iilor de acces în zonele precizate la art. 7 alin. (1), a regulilor de acces �i 
circula�ie în spital, precum �i a normelor de conduit� civilizat�. 
    (2) În cazul apari�iei oric�ror nereguli, personalul medico-sanitar sesizeaz� de urgen�� serviciul 
de paz�. 
    ART. 12 
    Dac� managerul spitalului stabile�te o perioad� de carantin�, conform dispozi�iilor autorit��ii de 
s�n�tate public� jude�ene, în aceast� perioad� se limiteaz� sau se interzice, dup� caz, accesul 
vizitatorilor în spital. 
    ART. 13 
    Accesul în ambulatoriu al pacien�ilor, înso�i�i sau nu, este permis în func�ie de programul 
ambulatoriului, cu bilet de trimitere parafat de c�tre medicii speciali�ti, medicii de familie din 
exteriorul spitalului, medicii din ambulatoriu sau din spital, ori este permis pacien�ilor cu afec�iuni 
care, dup� confirmarea diagnosticului, le permit prezentarea direct la medicul de specialitate din 
ambulatoriul de specialitate, pe baza scrisorii medicale. 
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    ART. 14 
    Accesul salaria�ilor unor firme prestatoare de servicii în spital este permis numai pe baz� de 
tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate �i/sau legitima�ie de serviciu. 
    ART. 15 
    (1) Accesul reprezentan�ilor mass-mediei se face numai pe baza legitima�iei de acreditare în 
specialitate �i a documentului de identitate, precum �i cu acordul managerului spitalului. 
    (2) Reprezentan�ii mass-mediei pot filma în spitale numai în spa�iile pentru care managerul �i-a 
exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacien�ilor sau filmarea acestora se poate face 
numai în condi�iile legii. 
    (3) Managerul de spital desemneaz� un purt�tor de cuvânt al institu�iei, care îi înso�e�te pe 
reprezentan�ii mass-mediei, pe durata prezen�ei acestora în incinta spitalului. 
    ART. 16 
    Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului 
S�n�t��ii Publice sau din cadrul institu�iilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experien��, 
medici reziden�i, studen�i etc., se face pe baza legitima�iei de serviciu. 
    ART. 17 
    Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se 
face numai cu aprobarea managerului spitalului. 
    ART. 18 
    (1) Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muni�ii, substan�e 
toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol via�a, integritatea 
corporal� sau s�n�tatea personalului propriu �i a pacien�ilor ori patrimoniul unit��ii. 
    (2) Fac excep�ie de la prevederile alin. (1) persoanele care se afl� în timpul execut�rii misiunilor 
de interven�ie, de protec�ie a demnitarilor români sau str�ini ori a personalit��ilor sau care asigur�
paza persoanelor internate, private de libertate. 
    ART. 19 
    (1) Accesul autovehiculelor se reglementeaz� de managerul spitalului, urm�rindu-se asigurarea 
eviden�ei intr�rilor �i ie�irilor în Registrul de eviden�� a accesului autovehiculelor, întocmit în 
conformitate cu prevederile anexei nr. 4e) la Hot�rârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru 
aprobarea normelor metodologice �i a documentelor prev�zute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor �i protec�ia persoanelor. 
    (2) Autovehiculele serviciului de ambulan��, autovehiculele personale sau alte vehicule care 
transport� persoane care necesit� îngrijiri de urgen�� ori persoane care nu se pot deplasa au 
acces permanent în spital. 
    (3) La morga spitalului accesul se face numai în timpul programului de lucru �i cu notificare 
prealabil�, comunicat� serviciului de paz�. 
    (4) Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse �i servicii în unitatea sanitar�, cu 
respectarea urm�toarelor condi�ii: 
    a) numai în timpul programului de lucru �i numai pe poarta de acces stabilit� de managerul 
spitalului; 
    b) în situa�iile de urgen��, numai cu acordul managerului spitalului sau al loc�iitorului delegat de 
acesta; 
    c) pe baza legitima�iei de serviciu, a documentului de identitate �i a confirm�rii �efilor de servicii 
sau ai departamentului solicitant. 
    (5) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului 
numai dac� sunt autorizate de managerul spitalului, pe baz� de permis de acces, afi�at la vedere, 
eliberat de unitatea spitaliceasc� �i aprobat de manager. 
    ART. 20 
    M�surile prev�zute la art. 5 - 18 sunt cuprinse în planul de paz� propriu al spitalului �i în fi�ele 
de post ale persoanelor implicate în realizarea acestora, sunt afi�ate la avizier �i sunt aduse la 
cuno�tin�a întregului personal al spitalului. 
    ART. 21 
    Managerul spitalului cu paz� proprie r�spunde pentru selec�ia, angajarea, preg�tirea, dotarea �i 
echiparea personalului de paz�, conform legii. 
    ART. 22 
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    (1) Managerul spitalului asigur� dotarea personalului propriu de paz� cu uniform�, însemne 
distinctive �i, dup� caz, echipament de protec�ie, pe care acesta le poart� numai în timpul 
execut�rii serviciului. 
    (2) În timpul serviciului, personalul de paz� poart� un ecuson de identificare cu numele �i 
prenumele, precum �i cu denumirea spitalului. 
    (3) În func�ie de importan�a �i specificul spitalului se pot asigura personalului de paz� �i alte 
dot�ri, precum �i mijloace de protec�ie �i alarmare, conform legii. 
    (4) În func�ie de bugetul alocat, por�ile de acces în spital pentru autovehiculele destinate 
urgen�elor medicale �i cele de acces al personalului propriu �i al bolnavilor vor fi dotate cu sisteme 
tehnice de supraveghere �i sisteme automate de închidere-deschidere. 
    ART. 23 
    În termen de 3 luni de la data intr�rii în vigoare a prezentului ordin, managerul spitalului 
elaboreaz� planul de paz� propriu al spitalului, pe care îl aduce la cuno�tin�a întregului personal, 
dup� avizarea acestuia de c�tre poli�ie. 
    ART. 24 
    Managerii de spitale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. 25 
    Prezentul ordin se public� în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

                        Ministrul s�n�t��ii publice, 
                         Gheorghe Eugen Nicol�escu 

    Bucure�ti, 25 iulie 2008. 
    Nr. 1.365. 


