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1. SCOP
Procedura stabileste modul in care se gestioneaza acordarea interviurilor 

in institutie si asigurarea accesului pentru mass-media in conditiile legii. 
Este obligatorie pastrarea anonimatului pacientilor si confidentialitatea datelor 

personale ale acestora pentru a se asigura in egala masura o comunicare externa eficienta dar
si legala, in cadrul SPITALULUI ....
In acest sens:

 Asigura desfasurarea sustinuta si eficienta a activitatilor ;
 Este un instrument de control care ajuta la indeplinirea obiectivelor propuse de 

organizatie si monitorizarea performantelor 
 Asigura conducerea institutiei de corectitudinea desfasurarii activitatii in concordanta cu 

prevederile legislatiei in domeniu;
 Precizeaza modalitatea de tinere sub control a abaterilor de la regularitate, legalitate si 

conformitate, in fuxurile financiare desfasurate in cadrul institutiei
 Sprijina managerul in identificarea procedurilor SMC aplicate ca mod de lucru cunoscut 

si asumat sub semnatura; 
 Sprijina activitatea organismelor abilitate in actiuni de auditare sau control ;
 Stabileste sarcini ale circuitului documentelor necesare acestei activitati; 
 Are scopul de a tine riscurile asociate procesului de fluxuri financiare

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1. Precizarea (definirea) activitatii la care se refera prezenta procedura
 Procedura se aplică tuturor activităţilor desfăşurate în unitate, inclusiv  cele  cu caracter 

nepermanent şi cele desfăşurate de subcontractanţi şi vizitatori si sta in sarcina  zonei 
de Receptie a Spitalului.

 Procedura se respecta de catre intreg personalul institutiei, procesul fiind general 
aplicabil in in cadrul  SPITALULUI ...

2.2. Delimitarea explicita a activitatii procedurate in cadrul portofoliului de activitati 
desfasurate de institutie

Se afla in interdependenta cu toate activitatile din cadrul organizatiei si celelalte proceduri 
de operationale, conform Hartii procesuale integrate de Sistem de Control Intern/ 
Managerial conform OSGG 600:2018 si Sistem de Management al Calitatii conform SR EN 
ISO 9001:2015.

2.3. Principalele activitati de care depinde si/sau care depind de activitatea procedurata 
Se afla in interdependenta cu activitatile privind :
 Accesul la resurse
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 Supraveghere si strategii de control
 Continuitatea activitatii
 Managementul riscului
 Comunicare, participare, instruire
 Desemnarea responsabilului in relatia cu mass-media
 Accesul delegatiilor mass media in institutie
 Riscuri implicite in colaborarea cu mass media
 Liberul acces la informatiile de interes public
 Creşterea satisfacţiei şi a gradului de încredere a pacienţilor în serviciile acordate de 

spital.
 Creşterea susţinută a calităţii seriviciilor medicale furnizate

2.4. Compartimentele furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultatele activitatii 
procedurate

 Compartimente care furnizeaza date / beneficiaza  de rezultatele activitatii : Receptia 
pacientilor, personalul de paza interna si/ sau contractata ca servicii externalizate, 
purtatorul de cuvant a unitatii desemnat de catre Manager,  toate sectiile/compartimentele
SPITALULUI ...

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Reglementari internationale:

 Standardul SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
 Standardul SR EN ISO 15224 :2013 – Servicii de ingrijire a sanatatii. Sisteme de 

management al calitatii . Cerinte pe baza EN ISO 9001 :2008 ;
 Standardul SR 13508:2006 – Linii directoare pentru implementarea unui sistem al 

calitatii in institutii de sanatate;
 Standardul SR ISO IWA-1 :2009- « Sisteme de management al calitatii.Linii directoare 

pentru imbunatatiri de proces in organizatiile de servicii de sanatate » ;
 REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor) (“ fiecare stat membru adopta dispozitiile ... până la 25 mai 2018...)

Legislatie primara:
 ORDIN nr. 600 din 12 iunie 2015 priviind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice
 Legea nr. 500/2002 – privind finantele publice cu modificările ulterioare
 Legea 273/2006 privind finantele publice locale
 ORDIN nr. 446 din 16 aprilie 2017 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi 

metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor
 Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Republicata 2015, cu 

modificarile si completarile actualizate;
 Legea 46 /2003 - Legea drepturilor pacientului cu modificarile si completarile 

actualizate;
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 LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile 
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile 
si institutiile publice;

 LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 (*actualizată*) privind Codul penal modificata si 
actualizata

Legislatie secundara SPECIFICA DOMENIULUI:
 Legea nr. 544/ 2001 – privind  liberul acces la informatiile de interes public cu 

completarile Legii nr. 371/ 2006, Legii nr. 380/ 2006, Legii nr. 188/ 2007, Legii nr. 76/ 
2012, OUG nr. 44/ 2012, OUG nr. 4/ 2013, Legii nr. 144/ 2016

 Legea 504 / 2002 – Legea audiovizualului, cu modificarile actualizate prin Legea nr. 
187/ 2016 si legea nr. 66/ 2017

 Decizia 220/ 2011 – privind  Codul de reglementare a continutului  audiovizual 
modificata si completata prin Decizia nr. 197/ 2014 si Decizia nr. 63/ 2017

 Legea 30 / 1994 – privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor si libertatilor
fundamentale si a protocoalelor aditionale la aceasta conventie, cu completarile si 
modificarile actualizate

 Codul de etica/conduita al personalului contractual
 LEGE nr.129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date

 Ordinul nr. 1365 :2008 privind organizarea serviciului de paza si a regimului de acces
in unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii Publice ;

 Ordinul nr. 1284 : 2012 privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor 
pacientilor internati in unitatile sanitare publice ;

 Legea nr. 506 : 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii 
private in sectorul comunicatiilor electronice, modificata si completata cu legea nr. 82/ 
2012 si Legea nr. 235/ 2015

 ORDIN nr. 1501 din 19 decmbrie 2016 privind aprobarea implementării Mecanismului 
de feedback al pacientului în spitalele publice

 ORDIN nr. 1502 din 2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliilor de 
etica care functioneaza in cadrul spitalelor publice (in vigoare din 2017)

        Legea nr. 161/2003    privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

        Legea nr. 571/2004    privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile 
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002    privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002 si Legea nr. 31/ 
2018.

 Fişe post

Editia: 2   Revizia: 0                                                                                                                        Pag. 5 din 15
     Verificat: Spitalul                                                                            Întocmit: Responsabil de proces desemnat



SPITALUL ...
Strada...., Romania
Tel. ...     www....ro;

e-mail: ....@yahoo.com
Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P: 00xxx

COD : 
PO-7.4-xx

Editie: x Revizie: y
Conform SR EN ISO 9001: 2015 si OSGG 600:2018  

REGULI IN ACORDAREA INTERVIURILOR 
PENTRU MASS-MEDIA

zz.ll.aaaa
Copie controlata:

 Regulamentul de organizare si functionare ; regulamentul intern
 Decizie de constituire a Comisiei de monitorizare pentru dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial si de numire a Secretariatului Tehnic 
 Regulament de organizare şi functionare a Comisiei de monitorizare.(CM)
 Decizii de numiri ai Responsabililor cu riscurile la nivelul sectiei/ compartimentului/ 

sectorului de activitate din unitate

DOCUMENTE CONEXE
 PS-4.4 Continuitatea activitatii (Proceduri de prevenire a riscurilor previzibile)
 PS-6.1 Managementul riscului
 PS-7.4 Comunicare, participare, instruire
 PS-8.7 Tratarea reclamatiilor
 PO-9.1.2 Satisfactia pacientilor

4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI

4.1 Definitii
 Conform Standardului SR EN ISO 9000:2015 – Sisteme de management al calitatii. 

Principii fundamentale si vocabular.
 Standardul SR 13508:2006 – Linii directoare pentru implementarea unui sistem al calitatii 

in institutii de sanatate ;
 Actiune - desfasurarea unei activitati sau fapta intreprinsa pentru atingerea unui scop.
 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
 Factor de risc  - situatie/fapt/conditie reprezentand motivul care sta la baza riscului si care 

declanseaza manifestarea
 Managementul riscului - metodologie care vizează asigurarea unui control global al 

riscului, ce permite menţinerea unui nivel acceptabil al expunerii la risc pentru entitatea 
publică, cu costuri minime.

 Obiective - efectele pozitive pe care conducerea entităţii publice încearcă să le realizeze sau
evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite.

 Procedură formalizată - totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a modalităţilor de lucru 
stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii şi 
editate pe suport hârtie şi/sau electronic. Procedurile formalizate pot fi proceduri de sistem 
şi proceduri operaţionale.

 Procedură operaţională - procedură care descrie un proces sau o activitate care se 
desfăşoară la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate.

 Procedură de sistem - procedură care descrie un proces sau o activitate care se 
desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.

 Incidentul de etică reprezintă situaţia de potenţială nerespectare a principiilor morale sau 
deontologice, identificată la nivelul sistemului de sănătate sau în administraţia sistemului de
sănătate

 Riscul de apariţie a unui incident etic reprezintă probabilitatea de apariţie a unei 
ameninţări ce vizează respectarea principiilor deontologice şi morale la nivelul unităţii 
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sanitare
 Vulnerabilitatea etică este reprezentantă de orice slăbiciune în modul de funcţionare al 

unei unităţii sanitare, care poate determina sau favoriza apariţia unui incident de etică
 Fişa postului - document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea 

obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii, şi care
precizează sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. În general, fişa 
postului cuprinde: denumirea postului, obiectivele individuale, sarcinile, competenţele, 
responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi, cerinţele specifice privind pregătirea, calităţile, 
aptitudinile şi deprinderile necesare realizării obiectivelor individuale stabilite pentru postul 
respectiv.

 Semnalarea unei nereguli - sesizarea făcută cu bună credintă cu privire la orice faptă care
presupune o încălcare a legii, a normelor interne, a dentologiei profesionale sau a 
principiilor bunei administrări, eficientei, eficacitătii, economicitătii si transparentei;

 Sesizarea incidentului – semnalarea incidentului de etică de către pacient, aparţinător,  
reprezentant legal, personalul angajat al spitalului, alte persoane interesate – adresate 
managerului

 Dispunerea de măsuri - Operaţiunea de transmitere de măsuri, de către manager, în 
conformitate cu atribuţiile ce îi revin;

 Sesizări infracţiuni - Acţiunea de semnalare de către persoanele interesate a apariţiei 
unei infracţiuni;

 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 identificabilî (cf. Lg. 544/2001);

 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);

 Discriminare - distincția care se face între persoane similare aflate în situații similare pe 
baza rasei, sexului, vârstei, apartenenței etnice, origini naționale sau sociale, religie, obțiuni
politice sau antipatie personală (cf. Lg 46/2003);

4.2 Abrevieri ale termenilor 
  

Nr.
Crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. SCM Sistem de control managerial
2. SMC Sistem de managementul calitatii
3. ISO International  Organization for Standardization (Organizatia 

Internationala pentru Standardizare)
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Nr.
Crt.

Abrevierea Termenul abreviat

4. CM Comisia de Monitorizare  
5. CA Consiliu de Administratie
6. CD Comitet Director
7. SIE Sesizarea incidentului de etică de către pacient, aparţinător,  

reprezentant legal, personalul angajat al spitalului, alte 
persoane interesate – adresate managerului

8. OSGG Ordinul Secretariatului General al Guvernului

5. DESCRIEREA ACTIVITATII

5.1 .Generalitati
Delegatii mass-media au obligatia de a se prezenta la poarta institutiei pentru 

identificare. 
Paznicul (Agentul de pază) al SPITALULUI ... va solicita reprezentantilor mass-media 

ordinul de serviciu /legitimatia de serviciu. 
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care 

pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres. 
Pacientul are acces nelimitat la datele medicale personale. 
Pastrarea  anonimatului  pacientului  si  confidenţialitătea  datelor  personale este

obligatorie 

5.2 Documente utilizate :

5.2.1Lista si provenienta documentelor

Date de intrare
 Legitimatie de serviciu presa
 Regulament pentru mass-media
 Ordin de serviciu de insotire delegatie oficiala (Ministru, Secretar de Stat MS, 
etc.), daca este cazul

Date de iesire
 Consimtamant scris pentru mass-media, PO-7.4-xx-F01
 Raport de tura paznic

5.2.2 Continutul si rolul documentelor 
Regulamentul pentru mass-media asigura informarea corecta a tuturor asupra regulilor 
interne adoptate de nivel de unitate asigurand astfel o relatie constanta si onesta cu 
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reprezentantii presei prin furnizarea catre acestia, de informatii publice, de interes mediatic 
privind activitatea SPITALULUI .... 
Regulile pentru mass-media afisate la avizierele tuturor sectiilor contin urmatoarele informatii :

 Descrierea modului de organizare si functionare a prezentei acestora, 
 Persoanele de conducere implicate ;
 Posibilitatile de comunicare  ;
 Posibilitatile de acces cu respectarea masurilor igienico-sanitare corecte;

Consimtamantul scris pentru mass-media este formularul utilizat de unitate in vederea 
obtinerii acordului intervievatului in mod explicit privind informatiile care pot fi dezvaluite 
delegatiilor mass-media si in conditiile legii, sub semnatura acestuia.

5.2.3 Circuitul documentelor este reglementat in graficul de circulatie documente, la editia si 
revizia in vigoare.

5.3 Resurse utilizate
5.3.1. Resurse materiale : spatiu desemnat pentru realizarea oricaror inregistrari video in 
relatia cu mass-media, in cadrul conferintelor de presa, etc. calculatoare, retea , acces la baza 
de date, birotica ( dosare, hartie xerox, pixuri, capsator, perforator)
5.3.2. Resurse umane : Manager, Reprezentantul cu mass-media, Purtatorul de cuvant, 
salariatii Serviciului Administrativ, portari si agenti de paza, sefi sectii/ servicii/ compartimente 
din cadrul institutiei de sanatate.
5.3.3. Resurse financiare: prevederea in BVC a sumelor necesare asigurarii resurselor 
materiale 

5.4 Mod de lucru

5.4.1 Planificarea operatiunilor si actiunilor. 
Paznicul /Agentul de pază al SPITALULUI ... va solicita reprezentantilor mass-media 

ordinul de serviciu /legitimatia de serviciu. 
Paznicul /Agentul de pază va anunta Secretariatul unitatii / Seful Serviciului 

Administrativ despre prezenta delegatiilor mass-media in incinta unitatii. 

Nu se va permite intrarea delegatiei mass-media în cadrul spitalului până când nu 
vor fi însotiti de către persoana delegata de catre Manager..

Reprezentantii mass-media vor avea  acces nelimitat în urmatoarele situatii:
          - când însotesc o delegatie oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;
          - însotiti de Manager si/sau ceilalti Directori din Comitetul Director al Spitalului.

5.4.2. Derularea operatiunilor si actiunilor

5.4.2.1. Reguli in acordarea interviurilor
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Interviurile în cadrul Unitatii vor fi acordate numai de către Purtătorul de cuvânt stabilit 
pentru unitate, delegat de catre Manager, sau de alta persoana, doar la decizia Managerului, 
cu respectarea următoarelor reguli:

a) Privind drepturile copilului
- nu vor fi divulgate informatii cu privire la copii sub 16 ani aflati sub tratament decât cu acordul
în scris al apartinătorilor (rude de gr.I).
-  informatiile puse la dispozitia mass-media în cadrul  interviului  vor tine cont de dreptul  la
protejarea imaginii publice si a vietii intime, private si familiale ale copilului în cauză;
-  nu vor  fi  făcute publice informatii  cu privire  la  indicii  care ar  putea duce la  identificarea
copilului în vârstă de până la 14 ani în situatia în care acesta a fost victima unei abuz sexual,
abuz fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infractiuni sau martor la savarsirea
acestora.  Informatii cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sănătate vor fi făcute
publice numai cu acordul scris al părintilor , al persoanei în grija căreia se află copilul sau a
unui reprezentant legal.
- nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, nationalitatea, rasa sau religia copilului
precum si un eventual handicap al acestuia.

b) Privind demnitatea umană si drepturile pacientilor
-  declaratiile  referitoare  la  o  persoană  se  vor  face  respectând  drepturile  si  libertătile
fundamentale ale omului .
- informatiile cu privire la o persoană retinută pentru cercetări, arestate sau aflate în detentie se
vor pune la dispozitia mass-media numai in conditiile legii.
-  nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infractiuni privitoare
la viata sexuală cu exceptia cazului în care persoana a dat Acord scris.
- nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, nationalitatea, rasa sau religia unei
persoane precum si un eventual handicap al acestuia.
- informatii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea
de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante în legătură cu boala
si  cu  alte  diverse  fapte,  inclusiv  rezultatul  unei  autopsii   se  vor  pune  la  dispozitia
reprezentantilor  mass-media numai cu acordul  persoanei,  sau în cazul  unui  persoane fără
discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau apartinătorilor.

 
Responsabilul de Mass Media stabilit de catre Manager, va însoti reprezentantii mass-

media în cazul în care acestia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru
numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.

 Acordurile în scris vizavi de oferirea informatiilor cu privire la starea de sănătate, 
medicamentatie, tratament, conditie fizică, etc,  sau cu privire la luarea unor interviuri sub 
formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formularul ”Consimtamant scris 
pentru mass-media al pacientului”, la editia si revizia in vigoare.

 Responsabilul  de  Mass Media  va  avea grijă  ca  deplasarea  reprezentantilor  mass-
media în  incinta Unitatii  să se facă numai  cu ecuson si  halat  corespunzator,  pe circuitele
functionale ale spitalului respectand regulile instituite in acest sens.
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Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt sau a oricarui alt angajat al unitatii a 
confidentialitătii datelor despre un pacient si a confidentialitătii actului medical, precum si 
modalitatea de acordare a initerviurilor conform acestei proceduri, atrag după sine 
sanctionarea disciplinară, contraventională sau penală, conform prevederilor legale aflate in 
vigoare.

 Purtătorul de cuvânt/ Responsabilul de Mass Media nu va fi tras la răspundere în cazul 
unor filmări cu cameră ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio 
ascunse de către reprezentantii mass-media.

5.4.2.2  Elementele specifice in derularea activitatilor, definitorii pentru prezenta 
procedura, care se regasesc numai la SPITALUL 
Prin Decizia nr. A / zz.ll.aaaa a fost numit Purtator de cuvant al unitatii N T.

Prin Decizia nr.  B/ zz.ll.aaaa a fost numit REPREZENTATUL CU MASS-MEDIA  AL 
UNITATII   DR. C. E.

Consimtamantul pentru mass-media este un formular care se gaseste pe intranet in 
folderul PROCEDURI si poate fi utilizat de oricare asistenta medicala de pe sectie, daca 
este cazul.

Regulamentul pentru mass-media este afisat la INTRAREA IN UNITATE si la aviziere, in 
locurile de mare circulatie, cu acces din partea pacientilor/ apartinatorilor/ vizitarilor.

Formularele completate si semnate, pentru acordarea interviurilor (specifice prezentei 
proceduri) stau in original la Biroul de Managementul Calitatii si sunt prelucrate 
(nominal sau centralizat) de catre Comitetul Director/ Consiliul de Administratie, dupa 
caz.

5.4.3 Valorificarea rezultatelor
Evitarea discreditarii institutiei spitalicesti.
In virtutea influentei pe care o are asupra publicului larg, presa poate genera o criza mediatica,
de multe ori chiar si fara suport real intr-o unitate. 
O acuzatie sau o stire transmisa de o sursa credibila poate dauna institutiei spitalicesti, chiar 
daca aceasta informatie nu este adevarata, cu atat mai mult cu cat pare credibila.
Pastrarea si monitorizarea formularelor specifice prezentei proceduri stau la Biroul de 
Managementul Calitatii si sunt prelucrate (nominal sau centralizat) de catre Comitetul Director/ 
Consiliul de Administratie, dupa caz. Masurile instituite ulterior analizelor efectuate, devin 
sarcini de serviciu in baza unor decizii de Manager. 
Anexa 2 la prezenta procedura reprezinta analiza ( cel putin anuala sau ori de cate ori este 
considerata necesara ) de catre Comisia de revizuire a procedurilor si protocoalelor 
unitatii si/ sau Comisia de autoevaluare a calitatii serviciilor prestate, care realizeaza 
periodic analiza privind modalitățile de respectare a reglementării, cu concluzii și 
propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a reglementării, după caz
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6. RESPONSABILITATI

6.1 Managerul : 
 Raspunde pentru buna organizare a activitatii de comunicare cu reprezentantii mass-media

in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatilor din domeniu, cu respectarea 
prevederilor legale in domeniu.

 Raspunde pentru buna organizare a activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal 
ale pacientilor cu pastrarea anonimatului pacientilor si confidentialitatea datelor 
personale, in interiorul sau exteriorul unitatii, urmarind respectarea prevederilor legale in 
domeniu.

 Aproba cererile pentru utilizarea unor instrumente de lucru cu mass-media pentru activitati 
de comunicare cu presa, în conditiile legii; 

 Verifica aplicarea masurilor stabilite in legatura cu prezenta procedura;
 Ia masuri pentru nerepetarea unei situatii similare.

6.2. Reprezentantul spitalului in relatia cu mass-media:
 Asigura  o relatie constanta, onesta cu reprezentantii presei prin furnizarea catre acestia, 

de informatii publice, de interes mediatic privind activitatea SPITALULUI
 Raspunde de indeplinirea atributiilor specifice primite in scop de comunicare externa, cu 

presa in special, conform deciziei specifice in acest sens;
 Insuseste si intelege terminologia de lucru si termenii de specialitate folositi in domeniu cu 

care se desfasoara aceasta activitate ;
 Raspunde de respectarea confidentialitatii datelor prelucrate la nivelul sau catre 

reprezentantii mass-media, din  institutia respectiva.
 Organizeaza conferinte de presa si se consulta cu departamentele, sectiile, personalul si 

conducerea SPITALULUI cu privire la potentialele stiri si la oportunitati mass-media ;
 Asigura invitarea reprezentantilor presei pentru participarea la evenimente importante 

legate de activitatea SPITALULUI
 Elaboreaza si actualizeaza agenda media si aparitiile de presa ce fac referire la 

evenimentele legate de implicarea SPITALULUI in viata comunitatii sau/si la persoanele ce 
au lucrat sau lucreaza in institutie ;

 Informeaza direct Managerul spitalului  despre problemele survenite care ar putea afecta 
desfasurarea optima a activitatii privind relatia cu reprezentantii mass-media;

6.3. Purtatorul de cuvant al institutiei :
 Raspunde de indeplinirea atributiilor specifice primite in scop de comunicare externa cu 

presa in special, de catre tot personalul din subordine, conform fisei post
 Raspunde de respectarea confidentialitatii datelor prelucrate la nivelul sau catre 

reprezentantii mass-media, din  institutia respectiva.
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 Insuseste si intelege terminologia de lucru si termenii de specialitate folositi in domeniu cu 
care se desfasoara aceasta activitate ;

 Aparitia situatiilor deosebite este adusa la cunostinta Managerului spitalului;

6.4. Medic Sef al sectie
 Raspund de aplicarea corecta a procedurii privind păstrarea anonimatului pacientului si 

confidenţialitatea datelor personale in   UNITATE,  astfel incat să se asigure în totalitate 
respectarea drepturilor pacienţilor internati  prin luarea masurilor organizatorice  necesare;

 Organizeaza, controleaza, raspunde si indruma direct activitatea personalului din sectia pe 
care o conduce; 

 Organizeaza protejarea documentelor medicale impotriva accesului necontrolat sau 
distrugerii accidentale. 

 Raspunde de instruirea personalului din subordine privind aplicarea normelor necesare 
pentru păstrarea anonimatului pacientului si confidenţialitătea datelor personale. 

 Controleaza si raspunde de gestionarea corecta a FO si de eliberarea corecta, conform 
normelor legale, a documentelor medicale intocmite in sectie; 

 Aparitia situatiilor deosebite este adusa la cunostinta Directorului Medical sau Managerului.

6.5. Asistenta sefa:
 Raspunde pentru păstrarea anonimatului pacientului si confidenţialitătea datelor personale.
 Solicita si  obtine acordul scris al  pacientului  si/sau apartinatorului  legal in cunostinta de

cauza,  privind persoanele care au acces la informatiile medicale ale pacientului, precum si
nivelul acestora ce poate fi transmis prin telefon sau fata in fata.

 Ia masurile organizatorice la nivelul sau de responsabilitate, necesare pentru păstrarea 
anonimatului pacientului si confidenţialitătea datelor personale  de catre personalul din 
subordine, alti pacienti sau alte persoane neautorizate. 

 Supravegheaza si se asigura ca procedura este  aplicata corect.
 Intervine imediat pentru corectarea aplicarii acesteia, atunci cand este cazul. 
 Respecta etica si deontologia profesionala actionand intotdeauna in interesul pacientului. 
 Instruieste personalul din subordine cu privire la aplicarea corecta a procedurii privind 

păstrarea anonimatului pacientului si confidenţialitatea datelor personale in  unitate  astfel 
incat să se asigure în totalitate asigurarea calitatii serviciilor medicale prestate şi 
respectarea drepturilor pacienţilor internati. 

 Aparitia situatiilor deosebite este adusa la cunostinta medicului curant, Medicului sef, 
Directorului Medical sau Managerului; 

6.6. Serviciul Administrativ  
 Controleaza  iindeplinirea  atributiilor  de  paza  ale  salariatilor  unitatii/   firmei  aflate  sub

contract,
 Organizeaza si asigura paza si ordinea in unitati prin intermediul paznicilor angajati ai 

spitalului;
 Executa controale asupra modului cum se respecta consemnul postului de paza in vederea

securitatii unitatii;
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 Stabileste reguli privind alegerea operatiunii adecvate.
 Asigura si/sau poate propune modificarea masurilor ce se vor aplica in caz de necesitatea 

pe termen scurt a nerespectarii circuitelor functionale ale unitatii;
 Comunica  Managerului masurile stabilite;

6.7. Personalul de paza a spitalului :
 Asigura paza si ordinea in unitati prin intermediul paznicilor angajati ai spitalului;
 Respecta regulile initiate din Planul de paza si protectie a obiectivului .
 Asigura si/sau poate propune modificarea masurilor ce se vor aplica in caz de necesitatea 

pe termen scurt a nerespectarii circuitelor functionale ale unitatii;
 Comunica  Serviciului Administrativ masurile stabilite;

7. FORMULAR DE EVIDENȚĂ A EDITIILOR / REVIZIILOR

EDITIE/ REVIZIE

Nr./
Nr.

Descrierea modificării si/sau
componenta revizuită

Modalitatea
reviziei

(actualizare,
adaugare)

Executant 

Data de la
care se
aplica

prevederile
ediţiei/
reviziei 

1/0
Proceduri realizate de sefi de sectoare

de activitate Actualizare 
Sef sector de activitate

zz.ll.aaaa

2/0

Imbunatatirea realizata de catre
responsabilii de proces, modificari
legislative inclusiv actualizarea cu

cerintele OSGG 600:2018 si corecturi
ale executantilor din unitate

Adăugare şi
actualizare

Echipe de lucru ale structurilor
institutiei, Biroul de Managementul

Calitatii impreuna cu 
S.C. ”CALITAKROPOLIS„ S.R.L.

Consultant Adina Manolache

zz.ll.aaaa

8. INREGISTRARI SI ANEXE

Nr. 
anexa

Denumirea  anexei Elaborator
Aproba/
avizeaza

Numar
exem-
plare

Difuzare
Arhivare Alte 

ele-
menteLoc Perioada 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.
Consimtamant scris 
pentru mass-media

Pacientul 
Cadru medical

si Reprezentant
mass-media

3

Unitatea
mass-
media/
pacient/

spital

Biroul de
Managementul

Calitatii

cf NA

 ANEXE

Anexa 1: Lista de difuzare in vederea implementarii pe toate sectoarele de activitate 
conform organigramei in vigoare
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Anexa 2: Formularul de analiza a procedurii/ Raportul de analiză privind modalitățile de 
respectare a reglementării, cu concluzii și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau 
abrogare a reglementării, după caz.

Anexa 3: Matricea responsabilitatilor din prezentul proces documentat (optional)

9. FORMULAR DE ANALIZĂ A PROCEDURII:

Formular de analiză a procedurii

Nr.
Sefii structurilor care

analizeaza si stabilesc
eventualele adaugiri

Nume si prenume Functie

Data 
(anterioara
intrarii in
vigoare)

Semnatura 
de aviz favorabil

1 Aproba ab Manager zz.ll.aaaa

2 Analizeaza cd Director Medical zz.ll.aaaa

3 Analizeaza ef Director Financiar 
Contabil Interimar

zz.ll.aaaa

4 Analizeaza gh Director de Ingrijiri zz.ll.aaaa

5 Analizeaza ej Presedintele CM zz.ll.aaaa

NOTA 1: Persoanele implicate in activitatea de implementare vor fi nominalizate in Formularul de distribuire/ 
difuzare si vor fi responsabilizate prin semnatura in aceasta lista de difuzare, atasata in completarea prezentei 
documentari in Anexa 1.

NOTA 2: In etapa de analiza a procedurii, cei precizati mai sus isi pot exprima punctele lor de vedere, iar toate 
aceste date sunt gestionate unitar si sunt centralizate in Formularul de analiza a documentului din Anexa 2 . 
Indiferent daca acest tip de inregistrare se transmite sau nu, pana la data emiterii deciziei de Manager in acest 
sens, modificarile stabilite sunt deja operate in prezentul continut, iar Secretariatul Tehnic valideaza prin aceasta 
nota conformitatea cu reglementarile interne de standardizare si demareaza procesul de implementare. Prin 
urmare a fost emisa de catre Manager Decizia Interna Nr. xx  /  _zz.ll.aaaa_  prin care prezenta procedura intra in
vigoare si se aplica incepand cu data de    zz.ll.aaaa__

NOTA 3: Raportul de analiza privind modalitatile de respectare a acestei reglementari, in Anexa 2, 
OBLIGATORIU, va reconsidera periodic necesitatea si oportunitatea pastrarii prezentului document, cu concluzii 
și propuneri de menținere, revizuire, reeditare sau abrogare a reglementării, după caz.

NOTA 4: Toate ANEXELE, vin in completarea procedurii si descriu, dupa caz si optional, prin tabele, formulare, 
grafice, scheme logice, etc. aspecte necesare pentru o mai buna intelegere si descriere a activitatii procedurate. 
Ex: Matricea responsabilitatilor este optionala si atasata in completare in general in Anexa 3
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