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Ordinul nr. 619/2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar 

şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii 
mediatorilor sanitari în anul 2002   

 
În vigoare de la 03 septembrie 2002 
 
Consolidarea din data de 19 decembrie 2016 are la bază publicarea din 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 03 septembrie 2002 şi include modificările 
aduse prin următoarele acte: Ordin 837/2002; Ordin 607/2003; 
Ultimul amendament în 23 iunie 2003. 
 

    Ministrul sănătăţii şi familiei,   
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind 
aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor,   
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
    văzând Referatul de aprobare nr. D.B. 9.242 din 7 august 2002,   
    emite următorul ordin:   
 
   Art. 1. -  Se aprobă funcţionarea în unităţile sanitare din România a 
mediatorilor sanitari, ocupaţie care se regăseşte în Clasificarea Ocupaţiilor din 
România (COR) a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cuprinsă în codul 
513902.   
   Art. 2. -  Normele tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea 
activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 1 care 
face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 3. -  Se aprobă lista localităţilor prioritare şi a numărului de locuri aprobate 
pe localitate pentru funcţionarea mediatorilor sanitari în anul 2002, prevăzută în 
anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 4. -  Direcţiile generale şi direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi 
Familiei, Comisia ministerială pentru romi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, 
direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi 
unităţile sanitare vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.   
   Art. 5. -  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
 

  

 
Ministrul sănătăţii şi familiei, 

 
Daniela Bartoş 
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    Bucureşti, 14 august 2002.   
    Nr. 619.   
 

ANEXA Nr. 1    
 

NORME TEHNICE 
privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii 

mediatorilor sanitari în anul 2002   
 

ANEXA Nr. 2 «abrogat»   
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