
ANEXA la Dispozitia Primarului nr.4 din 06.01.2021      

REGULAMENT  
  de acreditare a reprezentanţilor mass-media la  

Primăria oraşului Târgu Ocna, judeţul Bacău 
 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale  

Art.1 (1) La activităţile, şedinţele publice şi conferinţele de presă organizate de 
autorităţile administraţiei publice locale ( autoritatea executivă şi autoritatea deliberativa) pot 
fi acreditaţi reprezentanţii instituţiilor de presă naţionale şi locale – denumiţi în continuare 
ziaristi - cotidiane, periodice, agenţii de presă, posturi de radio şi televiziune româneşti şi 
străine, precum şi jurnaliştii liber-profesionişti. 

 (2) Acreditarea se face pe baza aprobării Primarului orasului Târgu Ocna, la cererea 
instituţiei mass-media al cărui angajat este ziaristul. 

(3) Acordarea acreditarii nu atrage controlul autorităţilor administraţiei publice locale 
Târgu Ocna asupra materialelor publicate de ziaristul acreditat sau a ştirilor difuzate de 
mijloacele de informare în masă.  

(4) Procedurile de refuz ale acordării acreditării sau de retragere a acreditării unui 
ziarist se pot declanşa numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de 
respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii, după consultarea prealabilă a conducerii 
instituţiei de presă respective.  

(5) Primaria orasului Târgu Ocna recomandă tuturor ziariştilor şi mijloacelor de 
informare în masă să ţină seama şi să aplice principiile prevăzute în Codul deontologic al 
ziaristului, având în vedere deosebita responsabilitate socială ce le revine în evoluţia 
societăţii şi dezvoltarea vieţii democratice, pentru informarea corectă a opiniei publice şi 
respectarea valorilor morale şi a drepturilor cetăţeneşti.  

 

CAPITOLUL II 

II.1 Acreditarea ziariştilor  

Art.2  (1) Acreditarea reprezentanţilor mass-media poate fi permanentă sau provizorie. 

           (2) Acreditarea permanentă se actualizează la începutul fiecărui an.  

      (3) Acreditarea provizorie se acordă în cazul unor evenimente speciale 
organizate de autorităţile administraţiei publice locale ale orasului Târgu Ocna. 

 
II.2.Acreditarea permanentă  

Art.3 (1) - Pentru obţinerea unei acreditari permanente, instituţia de presă va prezenta 
următoarele documente :  



- Cerere  de acreditare, conform anexei nr. 1 la Regulament; 
- Copie după cartea de identitate a ziaristului/ziariştilor propus/propuşi pentru a 

fi acreditat/acreditaţi; 
- Copie după legitimaţia de presă ziaristului/ziariştilor propus/propuşi pentru a fi 

acreditat/acreditaţi, vizată la zi; 
- 1 fotografie ( poate fi atasata legitimatiei si de catre ziarist). 

 (2) Cererea de acreditare va fi completata cu toate datele solicitate , va fi datata si 
semnata de redactorul sef si va purta stampila institutiei de presa care solicita acreditarea.  

(3) În baza documentelor prezentate Primarul orasului Târgu Ocna va elibera, în 
termen de două zile de la înregistrarea solicitării si a documentelor necesare acreditării, o 
legitimaţie de acreditare, conform modelului din anexa nr. 2 la Regulament.  

(4) Legitimatia va fi inregistrata in Registrul de evidenta a legitimatiilor eliberate de 
Primaria oraşului Târgu Ocna, păstrat de Compartimentul informarea cetateanului- relaţii cu 
publicul. Legitimatia se eliberează solicitantului pe bază semnăturii titularului . 

(5) În cazul în care încetează contractul de munca încheiat între ziaristul acreditat şi 
instituţia de presa care a solicitat acreditarea, aceasta are obligaţia sa anunţe, în scris, 
Primarul orasului Târgu Ocna în termen de 24 de ore de la data încetării raportului juridic 
menţionat.  

 II.3. Acreditări provizorii  

Art.4 (1) Pentru obţinerea unei acreditari provizorii, instituţia de presă se va adresa, 
în scris, Primarului orasului Târgu Ocna, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se 
doreşte acreditarea; solicitarea va fi insotita de documentele prevazute la art. 3.1). 

(2) Acreditarea provizorie este valabilă numai pentru ziua sau perioada în care se 
desfăşoară acţiunea ce se doreşte a fi mediatizată.  

CAPITOLUL III 

 Drepturi şi îndatoriri ale ziariştilor acreditaţi  

Art.5. Ziariştii acreditaţi au acces în sediul Primăriei orasului Targu Ocna in timpul 
programului de lucru, în timpul desfăsurarii sedintelor Consiliului local Targu Ocna  sau 
conform programării stabilită cu reprezentantul administraţiei publice locale, precum şi la 
alte manifestări de interes public, în condiţiile legii.  

Art.6. Ziaristii acreditati au obligatia să respecte normele deontologice ale profesiei, 
precum şi prevederile prezentului Regulament. 

Art.7.1. Ziaristii, fotoreporterii si operatorii acreditati au obligatia  de a respecta 
demnitatea si intimitatea tuturor persoanelor aflate în cladire. 

7.2. Filmările şi fotografiatul sunt interzise în birourile şi sălile destinate activităţilor 
desfăşurate de către angajaţii instituţiei, fară un acord prealabil din partea primarului sau a 
inlocuitorului de drept al acestuia. 

7.3. Utilizarea echipamentelor de înregistrare audio si video disimulate sunt interzise. 



Art.8.1. Ziaristul acreditat se obligă se poarte la vedere, pe tot timpul prezenţei în 
sediul Primăriei orasului Târgu Ocna, locului de desfăşurare a şedinţei∕conferinţei de 
presă∕evenimentului etc., legitimaţia de acreditare care îi permite accesul în instituţie.         

8.2. Legitimaţiile de acreditare nu sunt transmisibile. 

Art.9 Ziariştii acreditaţi pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri si conferinţe 
de presă cu persoanele din conducerea administraţiei publice locale ori şefii structurilor de 
specialitate . Functionarii publici/personal contractual desemnati sa participe la activităţi , 
dezbateri publice sau întâlniri cu reprezentanţii mass-media au obligatia sa respecte limitele 
mandatului de reprezentare încredinţat de primarul oraşului sau de înlocuitorul de drept al 
acestuia, cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificari si completari. 

Art.10  Accesul ziaristilor la activităţile, şedinţele publice şi conferinţele de presă 
organizate de autorităţile administraţiei publice locale Târgu Ocna în spaţii închise, poate fi 
limitat , având în vedere necesitatea respectării măsurilor de distanţare pentru prevenirea 
răspândirii şi combaterea COVID 19. 

Art.11 Ziariştii acreditaţi nu pot interveni, sub nici o formă, în desfăşurarea şedinţelor 
de Consiliu local, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 
al orasului Târgu Ocna. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine eliminarea din sala 
de şedinţe sau / si retragerea acreditarii.  

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale 

Art. 12 Refuzul acordării acreditării sau retragerea acreditării unui ziarist se face 
numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale Târgu Ocna şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de 
respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii, după consultarea prealabilă a conducerii 
instituţiei de presă respective. Retragerea definitivă a acreditării se decide de către Primar, în 
cazul nerespectării de către ziariştii acreditaţi  a prevederilor prezentului Regulament si a 
normelor deontologice ale profesiei. 

Art. 13  Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul 
instituţiei : www.orasul-targuocna.ro. 

COMPARTIMENT INFORMAREA CETATEANULUI, 
RELATII CU PUBLICUL 

Consilier Emma FERASTAUARU 
 
 AVIZAT, 
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