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Nume: Prof. Dr. Alexandru Bucur 

Telefon: (+4) 031 405 20 69 

E-mail:  secretariat@spitalomf.ro 

 
1. ACCESUL  MASS - MEDIA IN INCINTA SPITALULUI CLINIC DE CHIRURGIE ORO-

MAXIL-FACIALĂ ”PROF. DR. DAN THEODORESCU” 

a) reprezentantii mass- media au obligatia de a se prezenta la poarta institutiei pentru identificare; 

b) agentul de paza va solicita actele de identitate a reprezentantilor mass -media, ordinul de 

serviciu/legitimatia de serviciu; 

c) agentul de paza va anunta  secretariatul managerului/ purtatorul de cuvant de prezenta reprezentantilor 

mass - media la intrarea in spital  

 

Obligatii generale 

■    Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda in incinta spitalului decat cu acordul 

ASSMB, in urma acreditarii obtinute in prealabil. 

■   Reprezentantii mass-media vor fi pe parcursul vizitei insotiti permanent de un reprezentant al spitalului 

desemnat de manager. Accesul in sectiile spitalului va fi restrictionat si acordat doar cu avizul directorului 

medical.  

 

      Pentru reprezentanţii mass-media, accesul în unitate se realizeaza numai pe baza legitimatiei de 

acreditare şi a cărţii de identitate sau cu acordul managerului spitalului. Pentru obţinerea acordului de 

interviu, anterior, reprezentanţii mass-media vor face o solicitare scrisa în vederea obţinerii acordului de 

principiu al managerului si al pacientului. 

     Managerul va stabili locurile şi condiţiile în care se va putea filma cu ocazia luării unui interviu unui 

pacient, în condiţiile respectării drepturilor pacientului la intimitate. Va trebui să existe acordul pacientului 

(consemnat în scris de către acesta) pentru a se putea realiza un interviu pacientului. 

     Interviul se va desfăşura într-un spaţiu care să nu afecteze refacerea sau odihna altor pacienţi, stabilit de 

şeful de secţie şi aprobat de manager. 

     În vederea desfăşurării în mod corespunzător a acestei activităţi managerul va desemna un purtător de 

cuvânt care să fie persoana de contact cu mass-media şi să se ocupe de acest gen de probleme, însoţind în 

permanenţă reprezentantul mass-mediei. 

      Legatura dintre spital si mass media este asigurata de purtatorul de cuvant al spitalului, desemnat prin 

decizie. Purtătorul de cuvant desemnat va realiza şi va asigura transmiterea mesajelor conducerii spitalului 

referitor la situaţia creată de acordarea interviului, fie prin interviu fie prin postarea pe site-ul spitalului. 

      În virtutea dreptului la informare, există posibilitatea ca pentru un pacient să se solicite de către mass-

media, luarea unui interviu. Pentru a se respecta confidentialitatea actului medical şi a datelor referitoare la 

starea pacientilor spitalului, se interzice divulgarea informatiilor despre starea medicală a unui pacient, 

aceasta putându-se realiza doar cu accordul scris al acestuia. 

     Dacă există acordul pacientului, purtatorul de cuvant desemnat va contacta şeful secţiei pentru a obtine 

datele generale despre starea pacientului în cauza şi va oferi o scurta descriere a starii sau a evolutiei starii 

de sanatate, cum ar fi: pacientul este în “stare grava”, “stabil”, “evolutia este favorabila/nefavorabila” etc.  

 Pentru a se respecta confidentialitatea actului medical şi a datelor referitoare la starea de sanatate  a 

pacientilor spitalului, se interzice angajatilor depasirea limitei de competenta prin divulgarea informatiilor 

despre starea medicală a unui pacient. 

    Ziaristii acreditati au access în spațiul desemnat de manager pentru susţinerea conferinţei de presă. 

Ziaristii acreditati pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri şi conferinte de presa cu persoanele din 

conducerea spitalului. Ziaristii acreditati nu pot interveni, sub nici o forma, în desfasurarea comisiilor 



 
 

 

medicale de lucru şi au obligatia sa se alinieze normelor deontologice din domeniu (Normele Clubului 

Român de Presa).  

    Nerespectarea  de catre purtatorul de cuvant a confidentialitatii  datelor  despre un pacient si a 

confidentialitatii actului medical, precum si a prevederilor prezentei proceduri, atrage dupa sine raspunderea 

disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, conform prevederilor legale. 

 

2.   REGULI SPECIALE PRIVIND ACCESUL  MIJLOACELOR  DE INFORMARE IN MASA LA 

INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC   

a) pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public, spitalul are 

obligatia sa desemneze un purtator de cuvant; 

b) activitatea de culegere si difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de  mijloacele de 

informare in masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces  la orice informatie de 

interes public; 

c) accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat; 

d) in cadrul conferintelor de presa spitalul este obligat sa raspunda cu privire la orice informatii de interes 

public; 

e) spitalul are obligatia sa informeze toate institutiile mass - media cu  reprezentanti acreditati de spital, 

despre locul  si momentul desfasurarii conferintei de presa (de preferat e mail); 

f) spitalul are obligatia sa informeze in timp util  mijloacele de informare in masa asupra conferintelor de 

presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acesta; 

g) spitalul nu poate interzice in nici un fel accesul mijloacelor de informare in masa la actiunile publice 

organizate de acesta;  

 

3.   LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

     Fiecare instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public: 

 a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice, ROF si RI al 

spitalului; 

 b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de  audienţe al 

instituţiei publice; 

 c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale persoanei  responsabile  cu 

difuzarea informaţiilor publice; 

d) coordonatele de contact ale instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, 

adresa de e-mail şi adresa paginii de internet; 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

f) programele şi strategiile proprii; 

g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

h) lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate, potrivit legii; 

i) modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată 

în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 

    Accesul la informaţiile prevazute mai sus se realizeaza prin afisarea pe pagina de internet a spitalului/ 

afisare la sediul unitatii. 

Instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public 

solicitate în scris sau verbal. 

    Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente: 

   a)  instituţia publică la care se adresează cererea; 

   b) informaţia solicitată, astfel încât să permită instituţiei publice identificarea informaţiei de interes 

public; 

   c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. 

 



 
 

 

                                                          

 

                                                                         ANEXA 1 

 

Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea in incinta unitatii sanitare 

 

Subsemnatul/a,............................................................................................................................. 

(numele si prenumele pacientului/ei, sau reprezentantului legal al acestuia), 

cod numeric personal .............................................................................................................., domiciliat/a 

in....................str.....................................nr........................bl..................sc...................et..............ap............ 

îmi exprim acordul de a fi filmat/fotografiat in incinta unitatii medicale in scopuri care le exclud pe cele 

medicale, aceasta fiind dorinta mea , pe care mi-o exprim in deplina cunostinta de cauza.  

 

Sunt de acord cu: 

1 – divulgarea informatiilor cu privire la  

□ starea mea de sanatate   □ starea de sanatate a persoanei pe care o reprezint 

 

2 – divulgarea motivelor medicale sau de alta natura  

□ pentru care ma aflu internat   □ pentru care se afla internata persoana pe care o 

reprezint 

 

3 – filmarea/fotografierea- cu privire la starea mea de sanatate si difuzarea informatiilor obtinute pe 

aceasta cale audiovizuala a: 

□ mea   □ persoanei pe care o reprezint 

 

...............................................    Data......../........../........... 

 

(semnatura pacientului/reprez. legal al pacientului care isi exprima acordul pentru 

filmare/fotografiere) 

 

          Subsemnatul, ...................................................................., medicul in grija caruia se afla pacientul/ 

responsabilul cu relatia mass-media nominalizat de conducerea unitatii, sunt de acord ca acesta sa fie 

filmat/fotografiat in incinta unitatii medicale, acest fapt nefiind de natura a dauna pacientului.  

 ...........................................                                                            Data ........./.........../........... 

 

(semnatura medicului care ingrijeste pacientul /persoana desemnata de conducere pentru a insoti 

reprezentantul mass-media) 

 

Cadrul medical/responsabilul cu relatia mass-media desemnat de conducerea unitatii, in prezenta 

caruia semnez:......................................................................................................................................... 

Institutia mass-media care solicita informatiile.......................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                                                                                                                                          ANEXA 2 

 

 

Reguli  privind accesul reprezentanţilor  mass-media  in cadrul  

Spitalului Clinic de Chirurgie OMF ”Prof. Dr. Dan Theodorescu” 

 

 

a) in cadrul  spitalului, accesul reprezentanţilor mass-media se face numai in prezenţa purtătorului de cuvânt 

/persoanei delegate de managerul spitalului. 

b) toţi reprezentanţii mass-media care vor oferi informaţii înregistrate audio/video din cadrul spitalului,   au 

obligaţia de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor. 

c) accesul reprezentanţilor mass-media va fi permis în incinta  spitalului  numai dacă acestia işi asumă prin 

semnătură respectarea prezentelor reguli. 

d) accesul în spital se face echipat corespunzător cu halat, botosi şi ecuson de identificare. 

e) reprezentanţii mass- media nu vor recurge la inşelăciune în vederea obţinerii unor informaţii susţinând ca 

sunt persoane angajate in cadrul spitalului. 

f) reprezentanţii mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienţilor din cadrul spitalului 

decât după ce se va obţine acordul scris al acestora. 

g) reprezentanţii  mass-media care vor obţine şi utiliza informaţii din cadrul spitalului folosind mijloace de 

înregistrare audio/video ascunse, se fac raspunzători pentru faptele lor şi vor suporta consecinţele. 

h) utilizarea metodelor menţionate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul spitalului.  

 

 

                                                           

                                                              MANAGER, 

 

Am luat la cunoştinţă, 

 

Reprezentanţi mass-media 

 

 


