
REGULI DE ACCES MASS –MEDIA IN SPITAL 

 

ORDIN nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în 

unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice 

Articolul 15 

(1)Accesul reprezentanţilor mass-mediei se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare în 

specialitate şi a documentului de identitate, precum şi cu acordul managerului spitalului. 

(2)Reprezentanţii mass-mediei pot filma în spitale numai în spaţiile pentru care managerul şi-a 

exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face 

numai în condiţiile legii. 

(3)Managerul de spital desemnează un purtător de cuvânt al instituţiei, care îi însoţeşte pe 

reprezentanţii mass-mediei, pe durata prezenţei acestora în incinta spitalului. 

Articolul 17 

Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face 

numai cu aprobarea managerului spitalului. 

 

LEGE nr. 46/2003 a drepturilor pacientului 

Articolul 20 

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul sau, cu 

excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării 

suspectarii unei culpe medicale. 

 

LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de 

interes public 

Articolul 15 

(1)Accesul mijloacelor de informare în masa la informaţiile de interes public este garantat. 

(2)Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de 

mijloacele de informare în masa, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces 

la orice informaţie de interes public. 

Articolul 18 

(1)Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi 

reprezentanţilor mijloacelor de informare în masa. 

(2)Acreditarea se acordă la cerere, în termen de doua zile de la înregistrarea acesteia. 



(3)Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist 

numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normala a activităţii autorităţii publice şi care nu 

privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii. 

(4)Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu 

afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist. 

Articolul 19 

(1)Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de 

informare în masă asupra conferinţelor de presa sau oricăror alte acţiuni publice organizate de 

acestea. 

(2)Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de 

informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea. 

(3)Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să 

desfăşoare activităţi specifice în prezenta publicului sunt obligate să permită accesul presei la 

acele activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de 

deontologia profesională. 

Articolul 20 

Mijloacele de informare în masa nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile 

sau de instituţiile publice. 

 

HOTARARE nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

Articolul 29 

Structurile sau persoanele responsabile de relaţia cu presa a instituţiei sau autorităţii publice 

respective au următoarele atribuţii: 

a)să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte 

activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă; 

b)să acorde fără discriminare, în termen de cel mult doua zile de la înregistrare, acreditarea 

ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masa; 

c)să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes 

public organizate de instituţia sau autoritatea publică; 

d)să asigure, periodic sau de fiecare data când activitatea instituţiei ori a autorităţii publice 

prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presa, organizarea de 

conferinţe de presa, interviuri sau briefinguri; 

e)să difuzeze ziariştilor dosare de presa legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei ori 

autorităţii publice; 

f)să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedica 

desfăşurarea normală a activităţii instituţiei sau autorităţii publice respective şi care nu privesc 

opiniile exprimate în presa de respectivul ziarist; 



g)în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presa obţinerea acreditării 

pentru un alt ziarist. 

Articolul 30 

(1)Acreditarea se acorda, la cerere, ziariştilor şi instituţiilor de presa solicitante. Legitimaţiile de 

acreditare nu sunt transmisibile şi se referă la prezenta fizica a ziaristului în sediul sau la 

activităţile autorităţii ori instituţiei publice, la care accesul presei este permis. 

(2)Acreditarea ziariştilor nu atrage controlul autorităţilor sau instituţiilor publice ce au acordat 

acreditarea asupra materialelor publicate de ziaristul acreditat. 

(3)Participarea ziariştilor la activităţile autorităţilor sau instituţiilor publice nu va putea fi 

limitată ori restricţionată prin reglementări interne ce exced textului Legii nr. 544/2001. 

 

PROCEDURA DE SISTEM PS-IRO-JUR-02 – Comunicarea interna si externa 

Pct. 5 - Comunicarea cu mass media 

1. Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda in incinta spitalului, decat cu 

acordul conducerii, in urma unei solicitari scrise sau telefonice si cu permis de vizitare 

2. Reprezentantii mass-media vor fi pe parcursul vizitei, dupa caz,  insotiti de un paznic / gardian 

al spitalului; 

3. Accesul in compartimentele spitalului va fi restrictionat si acordat doar cu avizul sefului de 

compartiment 

4. Legatura dintre spital si mass media este asigurata de purtatorul de cuvant al spitalului, 

desemnat prin decizie, sau de catre manager. Restul personalului nu este abilitat sa comunice 

catre  mass-media informatii ce privesc activitatea institutului.  

5. Realizarea unui interviu cu echipa manageriala a spitalului se va realiza doar in urma unei 

solicitari scrise si doar cu acordul managerului. 

6. Filmarea in cadrul spitalului nu este permisa decat cu acordul conducerii si a persoanelor 

implicate 

7. Filmarea/fotografierea pacientului se poate realiza numai cu acordul acestuia/apartinatorului si 

strict in limitele strabilite de catre pacient/apartinator. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat 

in spital fără consimţământul sau, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare 

diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectarii unei culpe medicale. Informaţiile cu 

caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimţământul 

explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

8. Acces neingradit pentru presa: 

 Cand insotesc o delegatie oficiala, cu acordul acesteia 

 Insotita de manager / alti directori 

 


