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Nr de inregistrare: 24/ 26.03.2021 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

PRIVIND 

COMUNICAREA CU MASS- MEDIA 

ACCESUL MASS-MEDIA IN SPITAL 
 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei 

in cadrul editiei procedurii operationale  

 

 ELEMENTE PRIVIND 

RESPONSABILII 

FUNCŢIA 

NUME 

DATA SEMNĂTURĂ 

1.1 ELABORAT Director medical 

Dr Novac Mircea Antoniu 

26.03.2021  

1.2 VERIFICAT Responsabil SMC 

Oaca Alexandrina Daniela 

26.03.2021  

1.3 APROBAT / intrat in 

vigoare 

Manager  

Minca Maria Delia 

26.03.2021  

 

2.  Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor  procedurii operationale  

  

Editia/ revizia in 

cadrul editiei 

 

Componenta 

revizuita 

 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care se aplica 

prevederile editiei sau 

reviziei editiei 

1 2 3 4 

2.1. Editia I 1  12.01.2015 

2.2. Editia II II Revizuire standarde 

de acreditare 

04.11.2015 

2.3. Revizia 1  Revizuire legislatie 22.12.2016 

2.4. Revizia 2  Revizuire procedura 29.03.2021 

 

Analiza in vederea revizuirii : ori de cate ori este nevoie. 
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3.Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia  

 

Data difuzarii : 26.03.2021 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE DOCUMENTE – anexa 

Structura activitate Data Nume si prenume Semnatura 

Sectia Medicina Interna 26.03.2021 Dr. Pop Anamaria  

Sectia Pediatrie 26.03.2021 Dr. Niculescu Anca  

Camera de Garda 26.03.2021 Dr. Nistor Lacramioara  

Ambulatoriu de specialitate 26.03.2021 Dr. Novac Mircea  

Laborator de analize medicale 26.03.2021 Dr. Popescu Daciana  

Radiologie 26.03.2021 Dr. Udrea Daniel  

Farmacie 26.03.2021 Costea Camelia  

Statistica  26.03.2021 Oaca Daniela  

Birou administrativ 26.03.2021 Mitris Laura  
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1. SCOPUL: 
 

Procedura prezinta canalele si tehnicile de comunicare specifice comunicarii cu 

mass-media. 
 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE:  
 

Procedura se aplica in cadrul SPITAL ORASENESC CISNADIE cu privire la 

comunicarea cu mass-media. 
 

 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ (REGLEMENTĂRI) 

APLICABILE ACTIVITĂŢII PROCEDURATE: 
 

 

Elemente legislative: 

 

     Ordinul nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de 

acces în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice 

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

public Actualizata in 2016 

 

4. RESPONSABILITATI: 
 

Responsabilii relatii cu publicul  

• prin purtatorii de cuvant (numiti prin decizie de Managerul Spitalului) raspund 

de comnicarea externa. 

 

Responsabilitatile purtatorilor de cuvant   

• Purtatorii de cuvant sunt responsabili cu elaborarea si prezentarea mesajelor in 

numele Spitalului si cu asigurarea informarii in timp util atat a mass-mediei, 

cat si a populatiei. Purtatorii de cuvant sunt principalele persoane de contact 

pentru mass-media.  
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5. DESCRIERE PROCEDURA: 

 

• Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de 

acreditare si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului 

spitalului.  

• Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care 

managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor 

sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii.  

• Managerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii 

insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta 

spitalului.  

• Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de 

inregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.  

• Este interzis accesul in spital al persoanelor care au asupra lor armament, 

munitii, substante toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot 

pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea personalului propriu 

si a pacientilor ori patrimoniul unitatii.  

• Fac exceptie de la prevederile punctului anterior persoanele care se afla in 

timpul executarii misiunilor de interventie, de protectie a demnitarilor romani 

sau straini ori a personalitatilor sau care asigura paza persoanelor internate, 

private de libertate.  
 

Desemnarea purtatorului de cuvant: 

 

     Purtatorul de cuvant trebuie ales luandu-se in considerare o serie de factori, cum 

ar fi eficienta dovedita pana atunci, gradul de familiarizare cu tipul de informatie care 

trebuie furnizata in asemenea situatii, experienta in comunicarea cu mass-media, 

carisma, instruirea sau experienta anterioara in domeniul situatiilor de urgenta.         

Purtatorul de cuvant trebuie sa aiba experienta si abilitati de comunicare. 
 

Păstrarea anonimatului pacientului şi a confidenţialităţii privind internarea şi 

tratamentul său: 

 

     Este interzis, oricarui angajat al spitalului sa comunice cu mass- media cu privire 

la pacientii internati, tratamentul acestora si alte aspecte legate de pacienti.  

 

 


