Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova(UMFCV) va gestiona relația cu massmedia locală și națională începând cu anul universitar 2020 – 2021 în baza acreditării instituționale
acordate reprezentanților mass-media.
Astfel, luând în considerare prevederile legislative privind liberul acces la informațiile de
interes public și având în vedere asigurarea transparenței instituționale, participarea
reprezentanților instituțiilor de presă locale și centrale, precum și a jurnaliștilor independenți la
acțiunile activitățile și evenimentele la care UMFCV este organizator sau partener se va face pe
baza unei legitimații de acreditare emise de UMF din Craiova și a actului de identitate valid(nu se
accepta acte de identitate cu perioada de valabilitate expirată).
Acordarea acreditării nu atrage implicarea UMF din Craiova asupra conținutului
materialului publicat de către jurnaliști, aceștia din urmă având deplina responsabilitate asupra
formei în care informația a fost distribuită prin mass-media.
Jurnaliștii interesați de acreditarea la UMF din Craiova pot obține această calitate în urma
completării unui formular tipizat care poate fi descărcat de pe pagina oficială a universității –
www.umfcv.ro.
UMF din Craiova poate refuza acreditarea unui jurnalist sau retragerea acreditării pentru
nerespectarea prevederilor prezentului document sau ale principiilor de etică și deontologie
profesională. Refuzul acordării acreditării sau retragerea acreditării unui jurnalist nu afectează
dreptul organismului de presă de a solicita acreditarea unui alt jurnalist, cu excepția cazurilor în
care retragerea s-a dispus pentru instituția de presă.
Reprezentanții trusturilor de presă pot obține o acreditare valabilă pe perioada desfășurării
activitații în trustul de presă reprezentat, pe baza căreia aceștia pot solicita organizarea unor
întâlniri, dezbateri și conferințe de presă cu reprezentanții conducerii UMF din Craiova sau pot
solicita acordarea unor interviuri sau discuții de către reprezentanți ai instituției. Jurnaliștii
acreditați permanent la UMF din Craiova vor primi pe e-mail comunicatele de presă, ale instituției,
precum și informații privind desfășurarea conferințelor sau declarațiilor de presă numai prin
intermediul Consilierului Relații Publice desemnat de Rectorul UMFCV, actualmente Cristina
Pirlog, sau al altei persoane desemnate cu atribuții în aces sens.

Jurnaliștii independenți sau jurnaliștii străini care activează în România, pot solicita
acreditări provizorii, valabile pentru participarea la un singur eveniment. Pentru obținerea
acreditării provizorii, jurnaliștii trebuie să facă dovada exercitării acestei profesii sub o formă
legiferată și recunoscută.
Jurnaliștii acreditați au obligația de a respecta demnitatea și intimitatea tuturor persoanelor
aflate în spațiul de desfășurare a evenimentelor coordonate de UMF din Craiova. Ca urmare,
filmările și fotografiatul sunt permise în interiorul UMF din Craiova, în spații clar delimitate
pentru interacțiunea cu mass – media. Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine retragerea
acreditării jurnalistului și, după caz, chiar a acreditării alocate trustului de presă pe care acesta îl
reprezintă. Informația obținută de către un jurnalist pe baza acreditării acestuia nu poate fi
publicată decât în mijloacele media care apartin trustului de presă sau instrumentului de presă în
numele căruia a fost solicitată acreditarea.
Jurnaliștii acreditați pot renunța la această calitate pe baza unei solicitări scrise, trimise pe
adresa de mail a UMF din Craiova media@umfcv.ro, pusă la dispoziția partenerilor media pentru
facilitarea comunicării.
Eliberarea acreditării se face în maxim 48 de ore de la înregistrarea solicitării acesteia.
Documentele necesare pentru eliberarea legitimației de acreditării sunt:
•

Formular solicitare acreditare presă - vz. anexa

•

CV actualizat

•

Recomandare din partea trustului de presă

•

CI sau Pașaport(pentru cetațenii străini) scanat valid

•

1 buc. fotografie color

Prezentul regulament este aprobat în Senatul UMFCV din data de 10.09.2020 și adus la
cunoștința mass – media prin afișarea pe pagina oficială a UMF din Craiova și este înmânat
jurnaliștilor acreditați odată cu obținerea legitimației de acreditare.

FORMULAR SOLICITARE ACREDITARE PRESĂ
Numele şi prenumele
Cetăţenia
Instituţia media
Redacţia
Adresa
Funcţia
Coordonator ierarhic
Nr. Legitimaţie de presă
Telefon redacţie
Fax redacţie
E-mail
Telefon mobil
CNP / Nr. și serie pașaport în cazul
cetățenilor străini
Data solicitării acreditării
Semnătura solicitantului
și ştampila instituţiei media
*Toate câmpurile sunt obligatorii.
Sunt de acord ca toate datele cu caracter personal transmise de mine și colectate în temeiul acestui
formular și în baza activităților pe care le voi desfășura în baza acestei acreditări să fie prelucrate de UMF
din Craiova, în condițiile legii, în scopul transmiterii de comunicate despre activitatea instituției, precum
și de invitații de presă jurnaliștilor. Aceste date pot fi comunicate terților, exclusiv dacă o astfel de obligație
este prevăzută de lege. Formularul se completează și se trimite electronic la adresa media@umfcv.ro
însoțită de o fotografie a jurnalistului pentru care se solicită acreditarea.

