
 
HOTĂRÂRE 

 
privind înființarea serviciilor regionale de ambulanță 

 
 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României republicată, 
Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
     
ART. 1 – (1) Se înfiinţează Serviciul Regional de Ambulanta Nord Vest, denumit în 
continuare Serviciul Regional de Ambulanţă Nord Vest, prin reorganizarea Serviciului 
judetean de ambulanţă Cluj, si desfiintarea Serviciilor judetene de ambulanta Bihor, 
Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud si Salaj; 
(2) Serviciul Regional de Ambulanta Nord Vest, prevăzut la alin. (1), este instituție 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sanatatii, cu sediul în 
municipiul Cluj Napoca, str. Horea nr. 5, şi acordă asistenţă medicală de urgenţă 
transport sanitar asistat, consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat pacienţilor 
din regiunea Nord Vest. 
     
ART. 2 – (1) Se înfiinţează Serviciul Regional de Ambulanta Centru, denumit în 
continuare Serviciul Regional de Ambulanta Centru, prin reorganizarea Serviciului 
judetean de ambulanţă Mures, si desfiintarea Serviciilor judetene de ambulanta Alba, 
Sibiu, Brasov, Harghita si Covasna; 
(2) Serviciul Regional de Ambulanta Centru, prevăzut la alin. (1), este instituţie 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sanatatii cu sediul în 
municipiul Targu Mures, str. Secuilor Martiri nr. 16, şi acordă asistenţă medicală de 
urgenţă, transport sanitar asistat, consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat 
pacientilor din regiunea Centru. 
 
ART. 3 – (1) Se înfiinţează Serviciul Regional de Ambulanta Vest, denumit în 
continuare Serviciul Regional de Ambulanta Vest, prin reorganizarea Serviciului 
judetean de ambulanţă Timis, si desfiintarea Serviciilor judetene de ambulanta  Arad, 
Hunedoara si Caras Severin; 
(2) Serviciul Regional de Ambulanta Vest, prevăzut la alin. (1), este instituţie publică 
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sanatatii, cu sediul în municipiul 
Timisoara, str. Martir Marius Ciopec nr. 5, şi acordă asistenţă medicală de urgenţă, 
transport sanitar asistat, consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat pacientilor 
din regiunea Vest. 
 
ART. 4 – (1) Se înfiinţează Serviciul Regional de Ambulanta Sud Vest, denumit în 
continuare Serviciul Regional de Ambulanta Sud Vest, prin reorganizarea Serviciului 
judetean de ambulanţă Dolj, si desfiintarea Serviciilor judetene de ambulanta Mehedinti, 
Gorj, Valcea si Olt; 
(2) Serviciul Regional de Ambulanta Sud Vest, prevăzut la alin. (1), este instituţie 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sanatatii cu sediul în 
municipiul Craiova, str. Maresal Ion Antonescu nr.16, şi acordă asistenţă medicală de 
urgenţă, transport sanitar asistat, consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat 
pacientilor din regiunea Sud Vest. 
 
 
  



ART. 5 – (1) Se înfiinţează Serviciul Regional de Ambulanta Sud, denumit în continuare 
Serviciul Regional de Ambulanta Sud, prin reorganizarea Serviciului judetean de 
ambulanţă Prahova, si desfiintarea Serviciilor judetene de ambulanta Arges, Calarasi, 
Teleorman, Giurgiu, Dambovita si Ialomita; 
(2) Serviciul Regional de Ambulanta Sud, prevăzut la alin. (1), este instituţie publică 
cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sanatatii cu sediul în municipiul 
Ploiesti, Soseaua Vestului nr. 24, şi acordă asistenţă medicală de urgenţă, transport 
sanitar asistat, consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat pacientilor din 
regiunea Sud. 
 
ART.6 – (1) Se înfiinţează Serviciul Regional de Ambulanta Sud Est, denumit în 
continuare Serviciul Regional de Ambulanta Sud Est, prin reorganizarea Serviciului 
judetean de ambulanţă Constanta, si desfiintarea Serviciilor judetene de ambulanta  
Braila, Buzau, Galati, Vrancea si Tulcea; 
(2) Serviciul Regional de Ambulanta Sud Est, prevăzut la alin. (1), este instituţie 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sanatatii cu sediul în 
municipiul Constanta str.Bravilor nr.1 şi acordă asistenţă medicală de urgenţă, transport 
sanitar asistat, consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat pacientilor din 
regiunea Sud Est. 
 
ART. 7. – (1) Se înfiinţează Serviciul Regional de Ambulanta Nord Est, denumit în 
continuare Serviciul regional de ambulanţă Nord Est, prin reorganizarea Serviciului 
judetean de ambulanţă Iasi, si desfiintarea Serviciilor judetene de ambulanta  Suceava, 
Botosani, Vaslui, Neamt si Bacau; 
(2) Serviciul Regional de Ambulanta Nord Est, prevăzut la alin. (1), este instituţie 
publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sanatatii cu sediul în 
municipiul Iasi, Bld. Primaverii nr. 74, şi acordă asistenţă medicală de urgenţă, transport 
sanitar asistat, consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat pacientilor din 
regiunea Nord Est. 
 
ART. 8. În subordinea serviciilor regionale de ambulanta  functioneaza: 
    a) servicii judetene  de ambulanţă, fără personalitate juridică, care vor funcţiona în 
locaţiile fostelor Servicii Judetene de Ambulanta;   
    b) statii de ambulanta fara personalitate juridica în care, la data prezentei hotărâri, îşi 
desfăşoară activitatea actualele statii ale Serviciilor judetene de ambulanta; 
    c) substaţii de ambulanţă, fără personalitate juridică, în care, la data prezentei 
hotărâri, îşi desfăşoară activitatea actualele substaţii ale Serviciilor judetene de 
ambulanta; 
    d) puncte de lucru în care, la data prezentei hotărâri, îşi desfăşoară activitatea 
actualele puncte de lucru ale Serviciilor judetene de ambulanta. 
 
ART. 9. – (1) Serviciile regionale de ambulanta infiintate prin reorganizarea Serviciilor 
Judetene de Ambulanta  Cluj, Mures, Timis, Dolj, Prahova, Constanta si Iasi asigura 
asistenţa medicală de urgenţă, transport sanitar asistat, consultatii de urgenta si 
transport sanitar neasistat de pe raza judetelor respective; 
(2) Serviciile regionale de ambulanta pot interveni si in afara granitelor administrative 
in zone stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii pe principiul “celei mai apropiate 
resurse de caz” precum si in situatii de urgenta la dispozitia Dispeceratului. 
 
Art. 10. Serviciile regionale de ambulanță preiau patrimoniul structurilor care se 
desființează în urma reorganizării, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere la 
data predării/preluării, însoțit de celelalte anexe potrivit metodologiei existente. 
 
 



 
ART. 11. – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul 
Serviciului Județean de Ambulanță Cluj și ale Serviciilor Județene de Ambulanță Bihor, 
Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud și Sălaj se consideră transferat în interesul 
serviciului și se preia cu aceleași drepturi salariale de către Serviciul Regional de 
Ambulanță Nord-Vest, cu incadrarea in normativele de personal stabilite potrivit 
prevederilor legale in vigoare. 
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul Serviciului 
Județean de Ambulanță Mureș și ale Serviciilor Județene de Ambulanță Alba, Sibiu, 
Harghita, Brașov și Covasna se consideră transferat în interesul serviciului și se preia 
cu aceleași drepturi salariale de către Serviciul Regional de Ambulanță Centru, cu 
incadrarea in normativele de personal stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare. 
(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul Serviciului 
Județean de Ambulanță Timiș și ale Serviciilor Județene de Ambulanță Arad, 
Hunedoara și Caraș-Severin se consideră transferat în interesul serviciului și se preia 
cu aceleași drepturi salariale de către Serviciul Regional de Ambulanță Vest, cu 
incadrarea in normativele de personal stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare. 
(4) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul Serviciului 
Județean de Ambulanță Dolj și ale Serviciilor Județene de Ambulanță Mehedinți, Gorj, 
Vâlcea și Olt se consideră transferat în interesul serviciului și se preia cu aceleași 
drepturi salariale de către Serviciul Regional de Ambulanță Sud-Vest, cu incadrarea in 
normativele de personal stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare. 
(5) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul Serviciului 
Județean de Ambulanță Prahova și ale Serviciilor Județene de Ambulanță Argeș, 
Călărași, Teleorman, Giurgiu, Dâmbovița și Ialomița se consideră transferat în interesul 
serviciului și se preia cu aceleași drepturi salariale de către Serviciul Regional de 
Ambulanță Sud, cu incadrarea in normativele de personal stabilite potrivit prevederilor 
legale in vigoare. 
(6) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul Serviciului 
Județean de Ambulanță Constanța și ale Serviciilor Județene de Ambulanță Brăila, 
Buzău, Galați, Vrancea și Tulcea se consideră transferat în interesul serviciului și se 
preia cu aceleași drepturi salariale de către Serviciul Regional de Ambulanță Sud-Est, 
cu incadrarea in normativele de personal stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare. 
(7) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, personalul din cadrul Serviciului 
Județean de Ambulanță Iași și ale Serviciilor Județene de Ambulanță Suceava, 
Botoșani, Vaslui, Neamț și Bacău se consideră transferat în interesul serviciului și se 
preia cu aceleași drepturi salariale de către Serviciul Regional de Ambulanță Nord-Est, 
cu incadrarea in normativele de personal stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare. 
(8) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar va fi preluat in totalitate. 
(9) Pentru personalul tehnic, economic, informatica, administrativ si de deservire 
preluarea se face cu respectarea normativului de personal in vigoare. 
(10) Incadrarea in normativele de personal stabilite potrivit prevederilor legale in vigoare 
se va face in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarâri în Monitorul 
Oficial. 
 
ART. 12. – (1) Finanțarea Serviciilor Regionale de Ambulanță, inclusiv al Serviciului de 
Ambulanță București Ilfov, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Sănătății. 
(2) Serviciile Regionale de Ambulanță pot fi finanțate și prin venituri proprii, prin 
asigurarea activității de transport asistat și neasistat pentru cazurile care nu se 
incadreaza in obligatiile de baza ale serviciilor regionale de ambulanta, precum si 
pentru asigurarea asistentei medicale in cazul manifestarilor sportive si a celor cu public 
larg, efectuate la cererea unor persoane fizice sau juridice, contra cost, sau a unor 
societati de asigurare private in baza unor contracte prealabile. 



(3) Serviciile regionale de ambulanță nu incheie contracte cu societati de asigurare 
private, sau cu orice alta persoana fizica sau juridica, contracte care fac obiectul 
activitatii de baza a serviciilor de ambulanta, respectiv asistenta medicala de urgenta, 
consultatii medicale de urgenta la domiciliu, transport medical asistat si neasistat. 
(4) Activitatea prevăzută la alin (2) se incadrează la capitolul bugetar  “Sănătate“. 
(5) Veniturile proprii din care se finanțează activitatea prevăzută la alin (2) provin din: 

a) transport sanitar asistat si neasistat, in conditiile in care nu face parte din 
obligatiile de baza ale serviciilor de ambulanta 
b) asigurarea asistentei medicale la manifestari sportive si cu public larg 
c) dobânzile incasate, in conditiile legii, la disponibilitățile banesti și la depozitele 
constituite din veniturile activitatii prevăzute la alin (2) 
d) donatii si sponsorizări 

(6) Veniturile obtinute din activitatea prevazuta la alin (2) se utilizeaza pentru acoperirea 
cheltuielilor aferente activitatii serviciului regional de ambulanta, inclusiv pentru 
pregatirea personalului si efectuarea reparatiilor 
(7) In cazul cheltuielilor comune cu activitățile finantate din bugetul de stat, sumele 
aferente activității prevăzute la alin (2) se determina pe baza de chei de repartizare, 
stabilite de conducerea Serviciilor Regionale de Ambulanță 
(8) Bugetul de venituri și cheltuieli al activității prevăzute la alin (2) se aprobă o dată cu 
bugetul instituției, executia de casa se realizeaza prin Trezoreria Statului, conform 
prevederilor legale in vigoare, iar raportarea executiei de casa se efectueaza in 
conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice 
(9) Excedentul anual, din executia bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii 
prevazute la alin (2) se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceleasi destinatii 
(10) Tarifele percepute pentru prestatiile prevazute la alin (5) se stabilesc prin ordin al 
ministrului sanatatii 
 
ART 13. Organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale 
acestor structuri se aproba prin Ordin al Ministrului Sanatatii . 
 
ART 14. De la intrarea in vigoare a prezentei  Hotarari de Guvern se abroga art. 4 si 
Anexa 1 la HGR nr. 174 din 27.03.1995.  
 
ART. 15. Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei partea I. 
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