
                    ORDIN  Nr. 3670/2022 din 6 decembrie 2022 

privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice 

EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1177 din 8 decembrie 2022 

 

    Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 21.843 din 6.12.2022 al Direcţiei generale 

sănătate publică şi programe de sănătate şi al Direcţiei generale asistenţă medicală 

din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

    având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

 

    ART. 1 

    (1) Programul de acces al vizitatorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare 

publice este stabilit de către conducerea unităţilor sanitare publice, având o durată 

de minimum 4 ore, în intervalul orar 10.00 - 20.00 de luni până vineri, iar în zilele 

de sâmbătă şi duminică o durată de minimum 6 ore în intervalul orar 9.00 - 20.00. 

    (2) Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează: 

    a) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii 

putând fi vizitaţi doar pe rând; 

    b) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4 - 6 paturi, putând fi vizitaţi 

maximum doi pacienţi în acelaşi timp; 

    c) 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr mai mare de 6 paturi, putând fi 

vizitaţi maximum trei pacienţi în acelaşi timp. 

    (3) Durata vizitei este limitată la 30 de minute, cu excepţia 

secţiilor/compartimentelor ATI. 

    (4) În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate 

de către direcţia de sănătate publică, în secţiile/compartimentele fără risc durata 

vizitei poate fi limitată la 15 minute, iar în secţiile/compartimentele în care se află 

internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală 

programul de vizită poate fi suspendat. 

    (5) Programul de vizită la nivelul unităţii sanitare poate fi suspendat de manager 

în situaţiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic 

şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (6) Nu este permis accesul vizitatorilor: 



    a) care prezintă semne clinice de infecţii acute; 

    b) aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe halucinogene. 

    (7) Vizitatorii au următoarele obligaţii: 

    a) să poarte echipament de protecţie adaptat în funcţie de gradul de risc al secţiei. 

Echipamentul de protecţie va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară; 

    b) să respecte instrucţiunile personalului unităţii sanitare privind măsurile interne 

de prevenire a transmiterii infecţiilor. 

    ART. 2 

    ... 

    (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, unităţile 

sanitare au obligaţia de a elabora proceduri şi de a implementa un sistem de 

informare a aparţinătorilor pacienţilor care să permită ca la cel mult două ore de la 

internarea pacientului să fie comunicate aparţinătorilor, telefonic/prin sms, la cerere, 

următoarele informaţii: secţia/compartimentul unde este internat, numărul salonului, 

etajul, numele medicului curant şi numărul de telefon apelabil pentru informaţii 

despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului. 

    ... 

    ART. 6 

    (1) În cazul copiilor cu vârsta de până la 14 ani, internaţi în oricare dintre 

secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepţia 

secţiilor/compartimentelor ATI, se permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, 

dacă se solicită acest lucru. 

    (2) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre 

secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, cu excepţia 

secţiilor/compartimentelor ATI, se poate permite prezenţa permanentă a unui 

aparţinător, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment. 

    ........ 

    ART. 7 

    Programul de vizite se afişează la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil 

şi accesibil vizitatorilor, precum şi pe site-ul unităţii sanitare. 

    ART. 8 

    Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienţilor în 

unităţile sanitare publice, cu excepţia taxelor legate de parcare. 

    ART. 9 

    Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze 

pacientul fără acordul expres al acestuia. 

    ........... 

    ART. 12 

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 1.284/2012 privind reglementarea programului de vizite al 



aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 2012. 

    ART. 13 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                              Ministrul sănătăţii, 

                              Alexandru Rafila 

 

    Bucureşti, 6 decembrie 2022. 

    Nr. 3.670. 

 

                              --------------- 


