
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru desemnarea operatorilor medicali și a unităților sanitare colaboratoare 

pentru elicopterele aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviație din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne 

 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, și al art.1 alin. (3) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență 

acordate cu elicoptere destinate serviciilor aeromedicale de urgență și pentru simplificarea procedurilor 

de desemnare ale unităților sanitare ca operatori medicali, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1 - Se desemnează următoarele spitale ca operatori medicali: 

a) Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, prin unitatea de primiri urgenţe UPU-

SMURD, pentru punctul de operare aero-medicală Craiova 

b) Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, prin unitatea de 

primiri urgenţe UPU-SMURD, pentru punctele de operare aero-medicală Arad și 

Caransebeș 

c) Spitalul de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Galați, prin unitatea de primiri urgenţe 

UPU-SMURD, pentru punctul de operare aero-medicală Galați 

d) Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” din Constanța, prin 

unitatea de primiri urgenţe UPU-SMURD, pentru punctul de operare aero-medicală 

Constanța 

e) Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sfântul Spiridon” din Iași, prin unitatea de primiri 

urgenţe UPU-SMURD, pentru punctele de operare aero-medicală Iași și Câmpulung 

Moldovenesc 

f) Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, prin unitatea de primiri urgenţe 

UPU-SMURD,  pentru punctul de operare aero-medicală Jibou 

g) Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov prin unitatea de primiri urgenţe UPU-

SMURD, pentru punctul de operare aero-medicală Brașov. 

 

Art. 2 - Se desemnează următoarele spitale ca unități sanitare colaboratoare: 

a) Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, care colaborează cu Spitalul Clinic Județean de 

Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara pentru punctul de operare aeromedical Caransebeș; 



b) Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, care colaborează cu Spitalul Clinic Județean de 

Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara pentru punctul de operare aeromedical Arad; 

c) Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, care colaborează cu Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Cluj-Napoca pentru punctul de operare aeromedical Jibou.  

d) Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, care colaborează cu Spitalul Clinic 

Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași pentru punctul de operare aeromedical Câmpulung 

Moldovenesc.  

 

         Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

 a) Hotărârea Guvernului nr. 40/2013 privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Craiova ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 11 februarie 2013; 

  b) Hotărârea Guvernului nr. 602/2013 privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Constanța ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Inspectoratului General 

de Aviație din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 522 din 20 august 2013; 

  c) Hotărârea Guvernului nr. 255/2014 privind desemnarea Spitalului Clinic Județean de 

Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați și a Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca ca 

operatori medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviație din 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

267 din 11 aprilie 2014. 
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