
 
                                                        Anexa                                                                                                                                                                                                                                   

                                                             la Hotărârea nr. ___ din __ septembrie 2019                                                                                                                                                       
                                                        a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 
 

REGULAMENT 
privind acreditarea reprezentanţilor mass-media pe lângă autorităţile 

administraţiei publice locale şi Primăria municipiului Buzău 
 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

 
Art.l (1) La activitățile, ședințele și conferințele de presă organizate de 

autoritățile administrației publice locale și Primăria municipiului Buzău pot fi 
acreditați reprezentanții instituțiilor mass-media – denumiți în continuare 
ziariști, care doresc să reflecte activitatea acestora.  

(2) Acreditarea se face pe baza aprobării Primarului municipiului Buzău, 
la cererea instituției mass-media al cărui angajat este ziaristul.  

(3) Acordarea acreditării nu atrage controlul autorităţilor administraţiei 
publice locale sau al Primăriei municipiului Buzău asupra materialelor publicate 
de ziaristul acreditat sau al știrilor difuzate de mijloacele de informare în masă.  

(4) Procedurile de refuz ale acordării acreditării sau de retragere a 
acreditării unui ziarist se pot aplica numai pentru fapte care împiedică 
desfășurarea normală a activității autorităţilor administraţiei publice locale sau 
a Primăriei municipiului Buzău și care nu privesc opiniile exprimate în presă de 
respectivul ziarist, în condițiile și în limitele legii, după consultarea prealabilă a 
conducerii instituției de presă respective.  

(5) În aplicarea dispozițiilor alin. (4), nu primesc acreditare/se retrage 
acreditarea acelor persoane: 

a. care folosesc în spațiul public expresii jignitoare, calomnioase și ofensatoare. 
b. împotriva cărora instituțiile abilitate (poliție, parchet, instanțe judecătorești etc.) au 

luat măsuri, respectiv sancțiuni contravenționale, penale, au fost pronunțate hotărâri 
judecătorești etc., pentru că au săvârșit fapte ilicite în legătură cu obiectul de reglementare 
al acestui regulament.  

(6) Primăria municipiului Buzău va înregistra și transmite live, în mediul 
on-line, dezbaterile sedințelor Consiliului local, prin intermediul unei firme 
specializate, nefiind permisă înregistrarea de către alte persoane, fără acordul 
Consiliului local. 
 

CAPITOLUL II 
Acreditarea ziariștilor 

 
Art.2 Acreditarea reprezentanţilor mass-media poate fi permanentă sau 

provizorie.  
Acreditarea permanentă se reactualizează la începutul fiecărui an.  
Acreditarea provizorie se acordă în cazul unor evenimente speciale 

organizate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către 
Primăria municipiului Buzău.  

 
 



Acreditările permanente 
 

Art.3 (1) Pentru obținerea unei acreditări permanente, instituția de presă 
solicitantă va prezenta urmatoarele documente:  

 Formularul de acreditare (a se vedea anexa nr.1 la Regulament) ;  

 Curriculum Vitae al ziaristului/ ziariștilor propuși pentru a fi acreditați;  

 Copie dupa cartea de identitate a ziaristului/ ziariştilor propuşi pentru a fi 
acreditaţi;  

 Copie dupa legitimația de presă a ziaristului/ ziariştilor propuşi pentru a fi 
acreditaţi;  

 Două fotografii color (preferabil în format electronic);  
(2) În baza documentelor prezentate Primăria municipiului Buzău va 

elibera, în termen de 5 zile de la data depunerii actelor pentru acreditare, o 
legitimație de acreditare, conform modelului din anexa nr. 2 la Regulament.  

În cazul în care încetează contractul de muncă încheiat între ziaristul 
acreditat și instituția de presă care a solicitat acreditarea, aceasta are obligația 
să anunțe în scris primarul municipiului Buzău, în termen de 48 de ore de la 
data încetării raportului juridic mentionat.  

Art.4 Ziaristul acreditat trebuie să poarte la vedere, pe tot timpul 
prezenței în sediul Primăriei municipiului Buzău, în locurile de desfăşurare a 
şedinţei/conferinţei de presă/evenimentului, etc legitimația de acreditare, care 
îi permite accesul în instituție. Legitimațiile de acreditare nu sunt transmisibile.  

 
Acreditările provizorii 

 
Art.5 Pentru obținerea unei acreditări provizorii, instituția de presă 

solicitantă se va adresa, în scris, primarului municipiului Buzău, cu 24 de ore 
înainte de evenimentul la care se dorește acreditarea.  

Cererea scrisă poate fi prezentată, personal de ziarist, și în ziua 
respectivă, în momentul solicitării accesului la locul desfăşurării 
acţiunii/evenimentului.  

Acreditarea provizorie este valabilă numai pentru ziua sau perioada în 
care se desfășoară acțiunea ce se dorește a fi mediatizată.  
 

CAPITOLUL III 
Alte dispoziții 

 
Art.6 (1) Ziariștii acreditați au obligația să se alinieze normelor 

deontologice din domeniu (a se vedea normele Clubului Român de Presă), 
precum şi prevederilor acestui Regulament.  
       (2) Ziariştii acreditaţi sunt în drept să transmită instituţiilor mass-media 
pe care le reprezintă orice informaţie care ţine de activitatea lor profesională. 

Ziariştilor acreditaţi li se garantează respectarea drepturilor de autor şi a 
dreptului la secret profesional. Ziariştii acreditaţi au dreptul să solicite în scris 
sau verbal:  

- informaţii privind activitatea instituţiei în condiţiile legii;  
- organizarea unor întâlniri cu persoane din cadrul conducerii instituţiei,  

precizând pentru ambele cazuri informaţiile solicitate, propunând data şi ora 
întâlnirii.  

Art.7 Ziariștii acreditați au acces în sediul Primăriei Municipiului Buzău 
zilnic, potrivit programului de lucru (luni-joi între orele 800 - 1630, respectiv 
vineri între orele 800 - 1400) sau în sala unde se desfăşoară şedinţele 
Consiliului local, conferinţele de presă, precum şi alte manifestări de interes 
public, în condiţiile legii.  

 



Art.8 Ziariștii acreditați nu pot interveni, sub nicio formă, în desfășurarea 
şedinţelor de Consiliu local.  
 
 

CAPITOLUL IV 
Dispozitii finale 

 
Art.11 Regulamentul va fi adus la cunostința mass-media, inclusiv prin 

afișarea la sediul Primăriei municipiului Buzău şi prin postare pe site-ul 
Primăriei Municipiului Buzău www.primariabuzau.ro. 
 
 
 
 
 
  PRIMAR, 
                Constantin Toma 
 
 
 
 
 

Director Executiv, 
 Daniel-Madalin Tudorache 

http://www.primariabuzau.ro/


 

Anexa nr. 1 la  Regulament  
 

FORMULAR de ACREDITARE A PRESEI la Primăria municipiului Buzău 
 

DATE PERSONALE1): 
Nume și prenume............................................................................................. 
Adresa ............................................................................................................... 
Serie și nr. act de identitate ................................................................................ 
Numărul legitimației de serviciu ......................................................................... 
Orașul  .......................................  ................................................................ .....  
Telefon.......... .............................. .....Fax ........................................................  
E-mail  ......................................... .....................................................................  

 
DATE  INSTITUȚIA  MEDIA: 

Numele instituției media   .............................................................................  
Adresa  instituției  ..............................................................................................  
Localitatea  ................................  .................................................................... .  
Telefon  ....................................... Fax  ............................................................  
E-mail  .........................................  .................................................................. .  
Funcția în instituție(bifați)  
 [  ]  REDACTOR  
[  ]  REPORTER  
[  ]  CAMERAMAN  
 [  ]  FOTOREPORTER  
Altă funcție    ................................................................................................................. .  
 Tipul de media  
[  ]  PRESA SCRISĂ  
[  ]  TELEVIZIUNE  
[  ]  RADIO  
[  ]  ON-LINE 
[  ]  AGENŢIE DE PRESĂ 
Altele  .................................................................................................................... .  

[  ]  COTIDIAN  
[  ]  SĂPTĂMÂNAL  
[  ]  LUNAR  
Altele  .............................................................. TIRAJ  ............................................... .  
 
PENTRU TV ŞI RADIO  
Emisiune  .......................................................... Poziție  ................................................. .  
Durata și ora de emisie  ....................................  ..............................................................  .  
Producător  ........................................... Redactor șef ......................................................  .  
 
Consimt să respect normele privind accesul și conduita pe timpul prezenței la activitățile 
organizate de primăria municipiului Buzău. 
 
Semnătură....................................................Ștampila INSTITUȚIEI 

Data: 

Notă: 1)datele solicitate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art. 18 din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 

  



Anexa nr. 2 la Regulament  
 
 

Specimen legitimaţie de acreditare presă pe lângă Consiliul Local şi Primăria 
Municipiului Buzău 

 
 

  

Primăria  Municipiului  Buzău 

 

P R E S Ă  

Nr. ........ / anul emiterii 
Numele și prenumela 

Instituția de presă 

 
 
 
 
 
 

Primar, 
Constantin Toma 

poza 


