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ORDIN 

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1765/2006 privind arondarea 

județelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare 

socioeconomică din care fac parte, precum și distanțele aeriene și terestre dintre un 

spital județean și un anumit centru regional 

 

     Văzând Referatul de aprobare nr. …………………al Direcția generală asistenţă 

medicală, medicină de urgență şi programe de sănătate publică, 

     Având în vedere prevederile art. 108 alin. (10) din titlul IV "Sistemul naţional de 

asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

     în temeiul art. 2 lit. c) și art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

     ministrul sănătăţii emite următorul: 

ORDIN: 

 

Art. I.  La articolul 6, punctul 7 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1765/2006 privind 

arondarea județelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare 

socioeconomică din care fac parte, precum și distanțele aeriene și terestre dintre un spital 

județean și un anumit centru regional publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

58 din 24 ianuarie 2007, se modifică și va avea urmatorul cuprins:  

   “ 7. Regiunea de Dezvoltare Centru: spitalele din județele Mureș, Alba, și Sibiu sunt 

arondate centrului universitar Târgu Mureș, respectiv unităților sanitare regionale de tip IA și 

IB din acest centru, iar spitalele din județele Harghita, Covasna, Brasov vor fi arondate 

Centrului Universitar Brasov,  respectiv unităţilor sanitare regionale de tip IA şi IB din acest 

centru.” 

  Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Ministrul sănătăţii, 

 

NELU TĂTARU 
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Proiect de ORDIN 

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1765/2006 privind arondarea 

județelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare 

socioeconomică din care fac parte, precum și distanțele aeriene și terestre dintre un 

spital județean și un anumit centru regional 

 

 

 

STRUCTURA 

 

Data 

solicitării 

avizului 

 

Data obținerii 

avizului 

 

Semnătură 

șefului 

structurii 

 

STRUCTURĂ INIȚIATOARE: 

 

Direcția generală asistenţă medicală, 

medicină de urgență şi programe de 

sănătate publică 

Director general adjunct:  

Dr. Amalia Șerban 

Șef Serviciu 

Dr. Costin Iliuță  

 

   

STRUCTURI AVIZATOARE: 

Direcția legislație, contencios și 

guvernanță corporativă 

Director general : Laura Cristina 

Stanislav Bogdan 

Serviciul avizare acte normative 

 

   

SECRETAR GENERAL 

Nicoleta Rusu 

 

   

 

 
 

 


