
Ministerul Sănătăţii 
 
 

ORDIN 
 

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875 din 10 iulie 2015 
privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare 

pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi 
protezare endoscopică digestivă 

 
 

 
     Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. _______ din _______________ al Serviciului medicină 
de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii, 
 
    având în vedere art. 100 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
     în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organzarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

 
     ministrul sănătăţii emite următorul  
 
 

ORDIN: 
 

 
 Art. I. Articolul 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr 875/2015 privind aprobarea modului de 
administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al 
pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi protezare endoscopică digestive, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 24.07.2015, cu completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 “Art. 2 – (1) Începând cu data prezentului ordin, în vederea coordonării din punct de vedere 
ştiinţific şi metodologic la nivel naţional a AP-ENDO se constituie pentru o perioada de 5 ani, un 
colectiv de lucru format din specialişti în specialitatea gastroenterologie, denumit în continuare CL-
ENDO, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
 (2) CL-ENDO are următoarea componenţă: un preşedinte, un vicepreşedinte şi minim 3 
membri. 
 (3) Componenţa CL-ENDO se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, pe baza propunerilor 
înaintate de către Comisia de Gastroenterogie a Ministerului Sănătăţii. 
 (4) Secretarul de stat care are în coordonare AP-ENDO şi şeful Serviciului medicină de 
urgenţă al Ministerului Sănătăţii sunt invitaţi permanenţi ai CL-ENDO.” 

 
 Art. II. Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, precum şi spitalele care derulează AP-ENDO, indiferent de subordonare, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
      
     Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 

MINISTRUL  SĂNĂTĂŢII, 
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Sorina PINTEA 
 

 
 
 

FIŞA DE AVIZARE INTERNĂ 
 

ORDIN 
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 875 din 10 iulie 2015 

privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare 
pentru tratamentul endoscopic al pacienţilor critici cu hemoragie digestivă superioară şi 

protezare endoscopică digestivă 
 
 

STRUCTURA Data solicitării 
avizului 

Data obţinerii 
avizului 

Semnătura 

STRUCTURA INIŢIATOARE    

Serviciul medicină de urgenţă 
 
Şef serviciu 
Dr. Petru Melinte 

   

STRUCTURI AVIZATOARE    

Direcția Generală Economică 
 
Director General  
Victoria Voinea 

   

Direcția Generală Juridic şi Resurse Umane  
 
Director General 
Dana Constanţa EFTIMIE 
 
Serviciul avizare acte normative 
 
Şef serviciu 
Floria CAZAN 

   

   

Secretar de Stat  
 
Cristian-Vasile GRASU 

   

Secretar general 
 
Georgeta Bumbac 

   

 
 
Persoana responsabilă de elaborarea proiectului:  
Diana Mihaela Vasile 
Tel: 021.3072.591 
 E-mail diana.vasile@ms.ro  
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