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Anexa  nr. 3 - Fișă post 

Responsabil în relația cu mass-media -RMM (purtător de cuvant). 

Persoanele responsabile de relaţia cu presa a spitalului au următoarele atribuţii: 

> să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea 

spitalului; 

> să acorde fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor 

şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă; 

> să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public 

organizate de spital; 

> să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea spitalului prezintă un interes public imediat, 

difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau 

briefinguri; 

> să difuzeze ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale spitalului; 

> să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică 

desfăşurarea normală a activităţii spitalului şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de 

respectivul ziarist; 

> în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obţinerea acreditării 

pentru un alt ziarist; 

> să deţină baza de date cu ziariştii acreditaţi la Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetesti; 

> să pună la dispoziţia reprezentanţilor mass-media Formularul de Acreditare Presă; 

> baza de date cu ziariştii acreditaţi/instituţiile de presă este pusă la dispoziţia UPU –SMURD, de către 

purtătorul de cuvânt, care va transmite serviciului de urgenţă orice modificare intervenită; 

> va însoţi permanent reprezentanţii mass-media în incinta spitalului şi va avea grijă ca aceştia să fie 

echipaţi corespunzător cu halat şi papuci de unică folosinţă, precum şi cu ecuson. 

> va interzice cu desăvârşire accesul reprezentanţilor mass-media în secţia şi compartimentele ATI, 

 

SPITALUL MUNICIPAL 
,,ANGHEL SALIGNY’’ FETESTI 

 

Str.Calarasi, nr.549, Mun.Fetesti, Jud. Ialomita, Tel.0243/361905, Fax: 
0243/361902, Cod postal: 925150, Cod fiscal: 4365220, E-mail: 
office@spitalfetesti.ro,  Web : www.spitalfetesti.ro 

mailto:office@spitalfetesti.ro
http://www.spitalfetesti.ro/


2 
 

bloc operator, bloc naşteri, secţie nou-născuţi, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de 

deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, precum şi în orice altă zonă stabilită de managerul 

spitalului. 

> va însoţi reprezentanţii mass-media în incinta spitalului şi se va asigura că reprezentanţii mass-media 

respectă decizia managerului spitalului privind locurile unde aceştia pot fotografia/filma. 

> in cazul în care reprezentanţii mass-media doresc intervievarea unui pacient, purtătorul de cuvânt se 

va asigura că pacientul îşi exprimă acordul privind intervievarea şi filmarea/fotografierea sa şi că 

acest acord a fost exprimat şi în scris, verificând existenţa formularului Acordul pacientului cu 

privire la înregistrarea pacientului audio/foto/video în scopuri care le exclud pe cele medicale- 

Anexa 2 PO- Relatia cu Mass-Media  

> cu acordul managerului, va asigura periodic sau de fiecare dată când activitatea spitalului prezintă un 

interes public imediat, difuzarea de comunicate de presă, informări de presă, organizarea de 

conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri. 

> medicii şefi de secţie, laborator, serviciu medical sau alţi angajaţi ai unităţii sanitare care doresc să 

transmită informaţii către mass-media, pentru a informa populaţia generală cu privire la activitatea 

desfăşurată, după obţinerea acordului managerului spitalului, vor contacta purtătorul de cuvânt şi 

împreună vor decide modalitatea cea mai eficientă de a transmite informaţiile (fie elaborarea unui 

comunicat de presă, fie organizarea unei conferinţe de presă, masă rotundă, briefing). 

> in cazul în care reprezentanţii mass-media solicită purtătorului de cuvânt informaţii verbal, acestea 

vor fi furnizate imediat în măsura în care acest lucru este posibil. Dacă difuzarea informaţiilor 

necesită timp, purtătorul de cuvânt poate solicita ca întrebările să-i fie transmise de către ziarişti în 

format electronic pentru a putea formula răspuns, în maximum 24 de ore. 

In situaţii de criză, odată cu declanșarea Planului Alb de cod galben  (sau Plan alb de cod Roșu, după 

caz), Responsabilul în relația cu mass-media –va prelua atribuţiile Ofiţerului de presă, conform 

GHIDULUI DE ELABORARE A PLANULUI ALB PENTRU SPITALE. 

In calitate de Ofiţer de presă, va avea următoarele principale atribuţii: 

> să stabilească o listă de contacte cu reprezentanții presei, care să conțină adresa, telefoanele, numerele de 

fax, e-mailurile, inclusiv contactele unde se poate transmite informația în afara orelor de program 

normal. 

o Toate aceste informații trebuie verificate frecvent și actualizate periodic. 

> trebuie să fie vizibil, prin media, de îndată ce apare o criză. El trebuie să explice cine se ocupă de 

răspuns. 
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> să fie transparent, să ofere informații corecte, inclusiv despre ce se știe și nu se știe despre criză. 

> să comunice fapte și informații desprecriză, inclusiv despre cum acționează medicii din spital. 

> să respecte metodologia de comunicare din ghid 

> Se va asigura de : 

o organizarea unor conferinţe de presă 

o organizarea informărilor de presă ori de câte ori este necesar 

o sprijinirea jurnaliştilor în obţinerea interviurilor cu experți 

o facilitarea obţinerii de către jurnalişti a unor materiale publicate în scopul documentării 

o însoţirea jurnaliştilor în vizitele de documentare pe teren. 

> Ofițerul de presă va comunica cu reprezentanții mass-media astfel: 

o va transmite periodic comunicate de presă după ce au fost aprobate de către Comandantul CCS.  

o aceste comunicate vor avea un format standard și vor fi arhivate; 

o  va anunța din timp Conferințele de presă care vor fi susținute de către reprezentanți ai CCS 

desemnați de către Manager sau Comandantul CCS în acest scop; 

o  toate informațiile transmise vor fi transmise reprezentanților mass media doar după validarea de 

către Comandantul CCS 

*CCS- Comandamentul de criză pe spital 
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