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Subsemnata/ul................................................................................................................................. 

CNP:  
 
Domiciliat/a in str........................................................., nr..........., bl......, sc......., et........, ap......., 

sector............, localitatea …............................................................, judetul..............................................., 
telefon.................................................... 

in calitate de: 
• pacient 
• apartinator 
• reprezentant legal 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  si intervievierea cu privire la starea de sanatate si difuzarea informatiilor obtinute pe 

aceasta cale pe cale audiovizuala a : 
 

 mea                          persoanei pe care o reprezint 
 
Cadrul medical in prezenta caruia semnez: 
 .....................................................................................................................................................  
Unitatea mass-media care solicita informatiile: 
 .....................................................................................................................................................  
Data................................ 
Ora................................. 
 
 
Semnatura pacientului........................................................ 
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Registru acces reprezentanți mass-media 
 

 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 

Seria şi numărul 
actului de identitate 

(legitimaţiei de 
serviciu) 

Destinaţia 
Ora 

sosirii 
Ora 

plecării  
Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 
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Regulile privind accesul reprezentanților 
 mass-media pe teritoriul spitalului 

 
 
� Delegaţii mass-media au obligaţia de a se prezenta la poarta instituţiei pentru identificare. 
� Persoana care asigura paza (Agentul de pază) spitalului va solicita cartea de identitate a 

reprezentanților mass media, ordinul de serviciu / legitimaţia de serviciu.  
� Persoana care asigura paza (Agentul de pază) va nota în „Registrul acces reprezentanți mass-

media”, informaţiile prevăzute în rubricile acestuia şi va pune la dispoziţia acestora „Regulile 
privind accesul reprezentanților mass media pe teritoriul spitalului”, pe bază de semnătură „Am luat 
la cunoştinţă” în „Registrul acces reprezentanți mass-media ”. 

� Persoana care asigura paza (agentul de pază) va anunţa purtătorul de cuvânt sau salariatul desemnat 
de prezenţa reprezentanților mass-media pe teritoriul spitalului. Nu va permite intrarea acestora în 
cadrul spitalului până când nu vor fi însoţiţi de către purtătorul de cuvânt sau de către personalul 
desemnat; 

�  Accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă; 
�  Accesul se permite numai prin intrarea de la punctul de control; 
�  În spital, reprezentanţii mass media vor purta la vedere ecusonul care le atestă această calitate; 
� Managerul spitalului, purtătorul de cuvânt sau salariatul desemnat vor nominaliza în mod explicit 

locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea 
drepturilor pacienţilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentaţii mass-media vor face 
demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii acordului de principiu. 

� Accesul mass media în spital este permis în intervalul orar 08.00 – 15:00, de luni până vineri, 
inclusiv. 

� În afara acestui program, accesul în spital este strict interzis. 
� Circuitul reprezentanților mass media în incinta spitalului este foarte important, deoarece pot 

reprezenta un potenţial epidemiologic crescut prin frecvenţa purtătorilor de germeni şi prin 
echipamentul lor posibil contaminat.  

      Aşadar: 
� Este interzis accesul în zonele cu risc: depozite de deşeuri medicale, precum şi în alte zone 

stabilite de managerul unităţii; 
� Încăperile unde nu au acces persoanele străine (au la intrare anunţuri de avertizare în acest 

sens); 
� ESTE INTERZIS accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniţii, 

substanţe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viaţa, 
integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu şi a pacienţilor ori patrimoniul unităţii; 

� Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispoziţiilor DSP, în 
această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul mass media în spital. 

� Reprezentanţii mass-media pot avea acces nelimitat în următoarele situaţii: 
� când însoţesc o delegaţie oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora; 
� însoţiţi de manager şi/sau ceilalţi directori din Comitetul Director al spitalului. 



 
 


