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1. Formular  de  evidenta  modificari  

 
Ediţia/ 
revizia  

Componenta 
revizuită, 

numarulsi data 

Nr. paginii  unde s-a 

efectuat modificarea 
Descrierea modificarii Sematura  

conducătorului 

compartimentului/ 

sectiei 

Ediţia I  integral  Elaborare initiala  

Revizia 1   

 

 

   

Revizia 2      

Editia II   

integral 

 

 Procedura a suferit modificari de 

continut la nivelul tuturor capitolelor; 

modificari structurale 

 

Revizia 1      

 

2. Scopul procedurii 

 Procedura documentează cerinţele privind legătura Spitalului Municipal „Anghel 

Saligny” cu reprezentanții mass-media, căile de acces și comunicare cu aceștia, la 

nivel instituţional. 

 Stabileşte persoanele implicate în această activitate; 

 Asigură supravegherea activităţii personalului implicat in aceasta procedura. 

 Diminuarea riscului de comunicare defectuoasă / neadecvată informaţiilor/ datelor 

solicitate. 

3. Domeniul de aplicare 
 Procedura se aplică în toate compartimentele/sectiile/birourile Spitalului 

Municipal „Anghel Saligny” de către Reprezentantul cu mass-media (Purtător de 

cuvânt) și a altor persoane desemnate prin decizie în relația cu mass-media.  

 

4. Documente de referinta 
 SR CEN/TS 15224:2017 - ”Servicii de sănătate. Sisteme de management al 

calității. Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 9001:2015” 

 SR EN ISO 9000:2015 – „Sisteme de Management al Calităţii. Principii esenţiale 

şi vocabular.” 

 SR EN ISO 9001:2015 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.” 

 Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice,  
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 Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei 

de evaluare și acreditare a spitalelor 

 Ordonanţă de urgenţă nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unor 

contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii 

 Legea nr. 380/2006 -  pentru modificarea Legii 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

 Legea nr. 182/2002 -  privind protecția informațiilor clasificate actualizata; 

 Legea nr. 504/2002 - legea audiovizualului actualizata; 

 Legea nr. 30/1994 -  privind ratificarea Convenției pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale și a protocoalelor adiționale la aceasta 

conventie actualizata; 

 Legea nr. 46/2003 -  drepturilor pacientului actualizata; 

 Legea nr. 190/2018 actualizata privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

 Ordinul nr. 2021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală 

de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legeanr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii actualizat; 

 Ghid de elaborare a Planului Alb; 

 Decizie de formare a Comisiei de monitorizare cu privire la sistemele de 

control intern managerial al Spitalului Spitalului Municipal  „Anghel Saligny” 

Fetesti; 

 Regulament de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare a dezvoltării 

sistemului de control managerial al Spitalului Municipal  „Anghel Saligny” 

Fetesti; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului Municipal  „Anghel 

Saligny” Fetesti; 

 Regulamentul Intern al Spitalului Municipal  „Anghel Saligny” Fetesti; 

 

 

 

file:///C:/Users/srasoiu.SNSPMS/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199074/00134070.htm
file:///C:/Users/srasoiu.SNSPMS/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199074/00134070.htm
file:///C:/Users/srasoiu.SNSPMS/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp199074/00092239.htm
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5. Definitii  si  abrevieri 

5.1. Definiţii 

 Activitate procedurală - proces major sau activitate semnificativă pentru care se pot 

stabili reguli şi modalităţi de lucru, general valabile, în vederea îndeplinirii, în condiţii 

de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă a obiectivelor compartimentului 

şi/sau entităţii publice. 

 Atribuţie - un ansamblu de sarcini de acelaşi tip, necesare pentru realizarea unei 

anumite activităţi sau unei părţi a acesteia, care se execută periodic sau continuu şi 

care implică cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific. 

 Compartiment – direcţie generală, direcţie, departament, serviciu, birou, comisii, 

inclusiv instituţie/structură fără personalitate juridică aflată în subordinea, în 

coordonarea, sub autoritatea entităţii. 

 Ediţie procedură - forma actuală a procedurii; ediţia unei proceduri se modifică 

atunci când deja au fost realizate 3 revizii ale respectivei proceduri sau atunci când 

modificările din structura procedurii depăşesc 50% din conţinutul reviziei anterioare. 

 Entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, 

regie autonomă, societate la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este 

acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri 

publice şi/sau patrimoniu public. 

 Procedură documentată - modul specific de realizare a unei activităţi sau a unui 

proces, editat pe suport hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi 

proceduri de sistem şi proceduri operaţionale. 

 Procedurăoperaţională (procedură de lucru) - procedură care descrie un proces sau 

o activitate care se desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o 

entitate, fără aplicabilitate la nivelul întregii entităţi publice. 

 Procedura de sistem (procedură generală) – descrie un process sau o activitate care 

se desfăşoară la nivelul entităţii publice aplicabil/aplicabilă majorităţii sau tuturor 

compartimentelor dintr-o entitate publică. 

 Proces- un flux de activităţi sau o succesiune de activităţi logic structurate, organizate 

în scopul atingerii unor obiective definite, care utilizează resurse, adăugându-le 

valoare. 
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 Revizie procedură - acţiunea de modificare, respective adăugare sau eliminare a unor 

informaţii, date, componente ale unei ediţii a unei proceduri, modificări ce implică, de 

regulă, sub 50% din conţinutul procedurii 

 

 Instituție publică = instituție care utilizează resurse financiare publice și care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul Romaniei; 

 Mass-media = totalitatea mijloacelor de informare a maselor (radio,televiziune, 

presă); 

 Informație de interes public - orice informație care privește activitățile sau rezultă 

din activitățile unei instituții publice, indiferent de suportul sau de forma sau  de 

modul de exprimare a informației (cf. Lg. 544/2001); 

 Informație cu privire la datele personale = orice informație cu privire la o persoană 

fizică identificată sau identificabila; 

 Informații clasificate- informațiile, datele, documentele de interes pentru securitatea 

naționala, care, datorită nivelurilor de importanță și consecințelor care s-ar produce ca 

urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie sa fie protejate (cf. Lg 

182/2002); 

 Eveniment de importanță majora - orice eveniment care poate prezenta interes 

pentru o parte importantă a publicului și care este cuprins în lista aprobată prin 

hotarare a Guvernului, la propunerea Consiliului National al Audiovizualului (cf. Lg. 

504/2002); 

 Pacient - persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate (cf. Lg 

46/2003); 

 Discriminare - distincția care se face între persoane similare aflate în situații similare 

pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, origini naționale sau sociale, 

religie, opțiuni politice sau antipatie personală (cf. Lg 46/2003); 

 Îngrijiri de sănătate - serviciile medicale, serviciile comunitare și serviciile conexe 

actului medical (cf. Lg 46/2003). 

      5.2. Abrevieri: 

PS      = Procedura de sistem 

Ed.     = Ediţie 

Rev    = Revizie 

RMM= Responsabil cu mass-media (purtător de cuvânt al Spitalului Municipal „Anghel 

Saligny”) 
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Lg      = Lege 

 

6. Descrierea procedurii 

6.1. Responsabil cu mass-media/ Persoane desemnate în relația cu mass-media 

 Managerul va numi prin decizie o persoană responsabilă în relația cu mass-media -

RMM (purtător de cuvant).  

 RMM iși va însuși prevederile prezentei proceduri, va pune în aplicare cerințele 

acesteia și va răspunde de îndeplinirea tuturor prevederilor procedurii. 

 În cadrul Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetesti relația cu mass-media este 

asigurată NUMAI prin intermediul Responsabilului mass-media (purtător de cuvânt).  

Excepție la prezenta regulă fac următoarele cazuri: 

o accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de 

manager, purtător de cuvânt sau persoană(e) numite prin decizie de  către 

manager; 

o accesul delegațiilor Ministerelor, numai când aceștia își asumă răspunderea pentru 

Reprezentanții mass-media care îi însoțesc. 

 În cazul numirii prin decizie a unor  angajați în relația cu mass-media cu diverse 

ocazii, altele decât purtătorul de cuvânt, acestea vor fi instruiți obligatoriu cu 

prevederile prezentei proceduri și se vor  supune strict cerințelor procedurii. 

 

6.2.  Liber acces la informațiile de interes public   

 Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetesti are obligația să comunice din oficiu 

urmatoarele informații de interes public: 

a) actele normative care reglementează organizarea șifuncționarea Spitalului Municipal 

„Anghel Saligny” Fetesti 

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul 

de audiențe cu managerul; 

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea Spitalului și ale Responsabilului cu 

difuzarea informațiilor publice; 

d) coordonatele de contact ale unitatii spitalicesti, respectiv: denumirea, sediul, numerele de 

telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii web; 

e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil; 
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f) programele și strategiile proprii; 

g) lista cuprinzand documentele de interes public; 

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate,  potrivit legii; 

i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care 

persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public 

solicitate. 

 Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetesti are obligația să publice și să actualizeze 

anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. 6.2. 

 Spitalul Municipal „Anghel Saligny” Fetesti este obligat să dea din oficiu 

publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a. 

 Accesul la informațiile prevazute la alin. 6.2. se realizează prin: 

 afișare la sediul spitalului ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau în 

mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și in pagina web 

proprie; 

 Raportul va fi întocmit de către o comisie numită prin decizie de către Managerul 

spitalului și va fi făcut public prin căile menționate de către RMM (purtătorul de 

cuvant). 

 

6.3.  Accesul mass-media pe teritoriul spitalului 

 Delegații mass-media au obligația de a se prezenta la poarta spitalului pentru 

identificare.  

 Agentul de pază va solicita cartea de identitate a reprezentanților mass-media, ordinul 

de serviciu /legitimația de serviciu.  

 Agentul de pază va nota în ”Registrul vizitatori”, informațiile prevăzute în rubricile 

acestuia și va pune la dispoziția acestora” ”Regulile privind accesul Reprezentanților 

mass-media pe teritoriul Spitalului  Municipal „Anghel Saligny’ Fetesti Anexa 1,  pe 

bază de semnătură”Am luat la cunoștință” în Registrul vizitatori. 

 Agentul de pază va  anunța RMM (purtătorul de cuvânt) de prezența reprezentanților 

mass-media  pe teritoriul spitalului. Nu va permite intrarea acestora în cadrul 

spitalului până când nu vor fi însoțiți de către RMM. 

 Reprezentanții mass-media vor avea acces nelimitat în urmatoarele situații: 
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o când însoțesc o delegație oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul 

acestora; 

o însoțiți de Manager și/sau ceilalți Directori din Comitetul Director al 

Spitalului. 

 

6.4. Acordarea interviurilor în cadrul spitalului 

 Interviurile în cadrul spitalului vor fi acordate numai de către RMM (purtător de 

cuvânt) cu respectarea următoarelor reguli: 

a) Privind drepturile copilului 

o nu vor fi divulgate informații cu privire la copii sub 16 ani aflați sub tratament 

decât cu acordul în scris al aparținătorilor (rude de gradul I). 

o informațiile puse la dispoziția mass-media în cadrul interviului vor ține cont 

de dreptul la protejarea imaginii publice și a vietii intime, private și familiale 

ale copilului în cauză; 

o nu vor fi făcute publice informații cu privire la indicii care ar putea duce la 

identificarea copilului în vârstă de până la 14 ani în situația în care acesta a 

fost victima unei abuz sexual, abuz fizic sau psihic, sau a fost acuzat de 

comiterea unor infracțiuni sau martor la savarșirea acestora.  Informații cu 

privire la identitatea copilului sau starea lui de sănătate vor fi făcute publice 

numai cu acordul scris al părinților, al persoanei în grija căreia se află copilul 

sau a unui reprezentant legal. 

o nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau 

religia copilului precum și un eventual handicap al acestuia. 

b) Privind demnitatea umană și drepturile pacienților 

o declarațiile referitoare la o personă se vor face respectând drepturile și 

libertățile fundamentale ale omului. 

o informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestate sau 

aflate în detenție se vor pune la dispoziția mass-media numai cu acordul scris 

al persoanei. 

o nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei 

infracțiuni privitoare la viața sexuală cu excepția cazului în care persoana a dat 

Acord scris. 



10 

 

o nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naționalitatea, rasa sau 

religia unei persoane precum și un eventual handicap al acestuia. 

o informații cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal 

privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, 

circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul 

unei autopsii  se vor pune la dispoziția reprezentanților mass-media numai cu 

acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori decedată, 

cu acordul familiei sau aparținătorilor. 

 RMM (purtătorul de cuvânt) va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care 

aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce 

pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa. 

 Va solicita reprezentantului media ca feţele pacienţilor surprinși accidental în 

cadru, să fie blurate. 

 Va cere acordul medicului curant al pacientului pentru 

filmare/interviu/fotografiere 

 Acordurile în scris vizavi de oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate, 

medicamentație, tratament, condiție fizică, etc.,  sau cu privire la luarea unor 

interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formular 

Acordul pacientului  cu privire la înregistrarea pacientului audio/foto/video în 

scopuri care le exclud pe cele medicale- Anexa 2 PO- Accesul Mass-Media. 

 RMM  va avea grijă ca deplasarea reprezentanților mass-media în incinta spitalului să 

se facă numai cu ecuson și halat corespunzator. 

 RMM va interzice cu desavârșire accesul reprezentanților mass-media în  

compartimentele de A.T.I.  

 Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidențialității datelor despre un 

pacient și a confidențialității actului medical, precum și prevederilor acestei proceduri 

atrage după sine sancționarea disciplinară, contravențională sau penală, conform 

prevederilor legale. 

 Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu cameră 

ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către 

reprezentanții mass-media. 

 Va condiţiona efectuarea interviului/fotografierii/filmării, de participarea medicului 

curant  
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6.5. Relaţia cu Mass-Media însituaţie de criză 

 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. 

6.5.1. 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; 

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

despre criză; 

> să comunice fapte și informații despre criză, 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. 

6.5.2. 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 
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*CCS- Comandamentul de criză pe spital 

 

6.6. Reclamații în sensul prezentei proceduri 

6.6.1.  Reclamații privind divulgarea unor informații referitoare la un pacient (adult sau 

copil) fără acordul  înscris al acestuia. 

 În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al spitalului/ a unor informații cu 

privire la clauzele menționate în procedură fără acordul în scris al persoanei atrage 

după sine sancționarea disciplinară.  

 În cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient în privința 

căruia sau divulgat informații de oricare natură fără acordul scris al acestuia vor fi 

suportate de către Purtatorul de cuvânt. 

6.6.2. Reclamații cu privire la divulgarea unor informații sau imagini în legătură cu un 

pacient fără acordul scris al acestuia, obținute de reprezentanți mass-media cu 

echipamente audio -video ascunse 

 În cazul unor astfel de sesisări pe baza imaginilor/înregistrărilor audio puse la 

dispoziție de pacientul reclamant și cu ajutorul acestuia se va identifica ziua și ora la 

care înregistrarea a fost făcute. 

 Din ”Registrul vizitatori”, aflat la portar (agent de pază) pe baza datei și orei la care s-

a constatat că a fost efectuată înregistrarea, se vor identifica Reprezentanții mass-

media care se fac răspunzători de situația creată. Măsuri luate : 

o se va aduce la cunoștință în scris angajatorului reprezentanților mass-media ce 

se fac vinovați, fapta respectivă și se va solicita în scris măsurile care au fost 

luate împotriva reprezentanților mass-media reclamați;  

o se va interzice pe viitor accesul reprezentanților mass-media vinovați de 

situația creată pe teritoriulunitatii spitalicesti. 

o se vor aduce la cunoștința pacientului reclamant măsurile luate cu mențiunea 

că Spitalul este absolvit de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate 

cu camera ascunsă. 
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7.Indicatori de monitorizare 

INDICATOR TINTA 
METODA DE 

CALCUL 

PERIOADA DE 

MONITORIZARE 
RESPONSABIL 

Ponderea 

actualitatii 

documentelor de 

referinta care stau 

la baza elaborarii 

procedurii/an. 

100% 

Nr documente de 

referinta in 

actualitate / Nr 

total documente de 

referinta. % 

Semestrial RMC 

Ponderea 

reclamațiilor 

pacienților în 

relația cu mass-

media din total 

reclamații. /an 

100% 

Nr reclamații 

pacienți în relația 

cu mass-media / Nr 

total reclamatii % 

Semestrial RMC 

Ponderea 

informațiilor 

apărute în mass-

media în legătură 

cu spitalul 

acordate de 

purtătorul de 

cuvînt din totalul 

informațiilor 

apărute în mass-

media/an 

>90% 

Nr informații 

apărute în mass-

media în legătură 

cu spitalul acordate 

de purtătorul de 

cuvînt / Nr total 

informații apărute 

în mass-media.% 

Semestrial RMC 

Ponderea 

articolelor 

negative la adresa 

spitalului din 

totalul articolelor 

< 5% 

Nr articole 

negative la adresa 

spitalului / Nr total 

articole apăruteîn 

mass-media % 

Semestrial RMC 
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apărute în mass-

media./an 

Respectarea 

calendarului 

simulărilor de 

urgenţă /an 

100 % Raport simulare>1  Anual Dir. Medical 

 

8. Responsabilitati 

8.1.Managerul 

 Va dispune prin decizie numirea unei persoane ca responsabil cu mass-media 

/Purtător de cuvânt. 

 Va dispune prin decizie numirea uneia sau mai multor persoane în relația cu mass-

media cu diverse ocazii speciale. 

 

8.2.  Agentul de pază (paznicul) 

 Va identifica reprezentantul(ții) mass-media pe baza CI și a legitimației de serviciu și 

va consemna prezența acestora în ”Registrul de vizitatori”. 

 Va anunța RMM cu privire la solicitarea acestora de a intra pe teritoriul Spitalului 

Municipal „Anghel Saligny” Fetesti 

 Nu va da acces reprezentanților mass-media pe teritoriul spitalului decât în urma unei 

aprobări verbale a RMM. 

 Va pune la dispoziția reprez. Mass-media ”Regulile privind accesul Reprezentanților 

mass-media în sptațiul spitatalului- Anexa 1 

 

8.3.  Responsabil cu mass-media- Purtător de cuvânt 

 Va verifica dacă reprezentanții mass-media au fost înregistrați de către portar (agent 

de pază) în ”Registrul vizitatori” și dacă au fost informați cu privire la ”Regulile 

privind accesul reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalului Municipal 

„Anghel Saligny” Fetesti  

 Va însoți reprezentantii mass-media pe teritoriul spitalului, va acorda interviuri(în 

situaţia când este și purtător de cuvânt desemnat) și va pune la dispoziție informații de 

interes public ținând cont de prevederile prezentei proceduri. 
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 Principalele atribuţii ale RMM sunt : 

 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 compartimentul 

ATI, bloc operator, bloc naşteri, compartiment nou-născuţi, sterilizare centralizată, 

laboratoare, depozite de deşeuri medicale periculoase, staţie de oxigen, precum şi în 

orice altă zonă stabilită de managerul spitalului; 
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 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. 

 În 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- Accesul 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). 

 În 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. 
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9. Formular de distribuire/ difuzare /instruirea proceduri 
  

Nr. 

crt. 

Compartiment/ Sectie Numele și prenumele 

persoanei care primeste 

procedura 

Data 

primirii 

Semnatura  Data retragerii 

versiunii procedurii 

inlocuite 

Data intrării în 

vigoare a noii 

proceduri 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.        

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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10. Anexe 
 

 Anexa 1 -  ”Regulile privind accesul Reprezentanților mass-media pe teritoriul Spitalul 

Municipal  „Anghel Saligny” Fetesti 

 Anexa 2 -  Acordul pacientului  cu privire la înregistrarea pacientului audio/foto/video în 

scopuri care le exclud pe cele medicale 

 Anexa 3 – Fisă post RMM 

 


