
1. Accesul reprezentanților mass-mediei în spital – 20pct 

 Art. 15./Ordinul nr. 1365 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de 

acces in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii 

Publice 

 

(1) 15pctAccesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei 

de acreditare in specialitate/
5pct

 si a documentului de identitate/
5pct

, precum si cu 

acordul managerului spitalului/
5pct

.  

   (2) 3pct Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru 

care managerul si-a exprimat acordul in mod explicit/
1,5pct

, iar intervievarea 

pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii/
1,5pct

. 

   (3) 2pctManagerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care 

ii insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta 

spitalului. 

 

2. Definiți paza și protecția – 20pct 

Capitolul I Dispozitii generale, Art.1 - Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

 

Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specific/
6pct

, in 

scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror 

actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora/
7pct

, 

precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita 

viata, integritatea fizica sau sanatatea./
7pct     

3. Atribuțiile generale ale portarului – 20 pct (5x4pct) 

Fișa postului 

 

           - Portarul  se prezintă cu cel puţin 15 min, înainte de ora de începere a 

programului de lucru pentru predarea- primirea postului, 

 -Predarea primirea se consemnează în procesul verbal de primire – predare; 

 -Are o ţinută coresopunzătoare fără a fi consumat băuturi alcoolice, este 

odihnit şi este informat despre evenimente din schimbul anterior;  

 -Personalul de pază este obligat să cunoască şi respecte îndatoririle ce îi 

revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea spitalului, bunurilor şi 

valorilor încredinţate spre pază, conform consemnelor postului, documentelor 

specifice executării şi evidenţei serviciului de pază şi fişei postului; 

 - in timpul serviciului poartă ecusonul de identificare cu numele şi 

prenumele, precum şi cu denumirea unităţii, are o ţinută corespunzătoare 



(echipament de protecţie)foloseşte un limbaj decent; 

           -  Înregistrează şi anunţă toate evenimentele conducerii unităţii şi poliţiei; 

           -  Respectă  programul de lucru, regulamentul de ordine interioara. 

 - Efectuează traseul de pază conform planului de pază, ori de câte ori este 

nevoie; 

          -   Nu primeşte persoane neautorizate în cabina de pază; 

          -   Nu consumă băuturi alcoolice în timpul serviciului; 

          -   Nu părăseşte postul sub nici o formă, până la predarea serviciului; 

          -   La predarea serviciului predă documentele schimbului următor; 

     -   Are responsabilitati privind respectarea drepturilor pacientilor; 

    -   Respectă prevederile Legii nr.301/2012 şi a Ordinului nr.1365/25iulie 

2008 privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unităţile 

sanitare cu paturi din reţeaua MS. 

      -  Răspunde de calitatea muncii prestate; 

     -   Respecta si aplica prevederile documentatiei ISO 9001/2008. 

     - Răspunde de asigurarea condiţiilor igienico-sanitare la locul de muncă, de 

disciplină şi ţinută; 

 

4. Cu ce poate fi dotat, cu avizul poliției, personalul din paza proprie a 

unităților ? – 20pct 

 

Cu avizul poliției, personalul din paza proprie a unităților poate fi dotat cu arme de 

foc/
6pct

, bastoane din cauciuc sau tip tomfe/
6pct

, sprayuri lacrimogene/
6pct

 și alte 

mijloace/
2pct

, în raport cu importanța obiectivelor, a bunurilor și valorilor păzite. 

 

5. Nr. crt./
1,5pct

 

Nr. auto/
5pct

 

Numele si prenumele conducatorului auto sau delegatului/
5pct

 

Seria si numarul actului de identitate/
1,5pct 

Destinatia/
1,5pct 

Ora sosirii/
1,5pct

 

Ora plecarii/
1,5pct

 

Nr. avizului sau facturii/
1,5pct

 

Observatii/
1pct

 

 

 


