
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN

pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii
de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de

organizare şi desfăşurare a acestora

    Văzând Referatul Direcţiei de resurse umane şi dezvoltare profesională nr. M.C. 5.068 din 20 aprilie
2005,
    în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Sănătăţii şi ale Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului
postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Catalogul naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de
atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, prevăzut în anexele nr. I-V care fac parte integrantă
din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Normele metodologice de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, prevăzute în
anexa nr. VI, precum şi în anexele nr. VII -IX care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Certificatele de competenţe şi certificatele de supraspecializări, obţinute în baza reglementărilor
anterioare, conferă aceleaşi drepturi ca şi atestatele de studii complementare.

Art. 4. - Medicii specialişti şi primari confirmaţi în specialităţi clinice medicale, chirurgicale şi
specialităţi paraclinice au acces la programele prevăzute în anexa nr. I, compatibile cu specialitatea în care

sunt confirmaţi, şi potrivit prevederilor curriculare aprobate.

Art. 5. - Medicii specialişti şi primari care îşi menţin specialitatea de medicină generală au acces la
programele de studii complementare aferente specialităţii medicină de familie, prevăzute în anexa nr. I.

Art. 6. - Medicii dentişti confirmaţi în specialităţi medico-dentare şi medicii dentişti cu drept de liberă
practică au acces la programele de atestare de studii complementare prevăzute în anexa nr. II.

Art. 7. - Farmaciştii specialişti şi primari au acces la programele de studii complementare prevăzute în
anexa nr. III, în limita specialităţii în care sunt confirmaţi.

Art. 8. - Absolvenţii facultăţilor de medicină şi farmacie, cu drept de liberă practică, au acces la
programele de studii complementare prevăzute în anexele nr. IV şi V.

Art. 81. - (1) La programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistenţă medicală de
urgenţă prespitalicească au acces:

a) medicii de medicină generală cu drept de liberă practică;
b) medicii confirmaţi specialişti şi, respectiv, în specialităţile: anestezie şi terapie intensivă,
pediatrie, medicină de familie.

(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), încadraţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în serviciile
de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi în structurile de primire a urgenţelor, care
nu au obţinut certificat de competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti/urgenţe medico-chirurgicale, au
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acces cu prioritate la acest program.
    (articol introdus prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 403/2009, în vigoare de la 12 mai 2009)

Art. 82. - (1) Programul de studii complementare pentru obţinerea atestatului în asistentă medicală din
cadrul structurilor de primire a urgenţelor poate fi efectuat de către medicii care au obţinut certificat de
competenţă/atestat în urgenţe prespitaliceşti/urgenţe medico-chirurgicale/asistenţă medicală de urgenţă
prespitalicească.
(2) Înscrierea la programul prevăzut la alin. (1) se poate face în primii 3 ani de la finalizarea pregătirii în
domeniul asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească. După expirarea acestui termen, admiterea la
program se face numai după promovarea probei de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi practice,
organizată în acest sens.
    (articol introdus prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 403/2009, în vigoare de la 12 mai 2009)

Art. 83. -Absolvenţii facultăţilor de medicină promoţia 2005 şi promoţiile ulterioare, care nu au obţinut
dreptul de liberă practică, nu au acces la programe de studii complementare.
    (articol introdus prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 403/2009, în vigoare de la 12 mai 2009)

Art. 9. - Pentru programele de studii complementare pentru dobândirea de atestate se stabilesc şi se
percep taxe de instruire, conform legii.

Art. 10. - Rezidenţii confirmaţi în specialităţi, în al căror curriculum de pregătire este prevăzut un modul
în domeniul în care se obţin atestate de studii complementare, după confirmarea ca specialişti, sunt
îndreptăţiţi să practice abilităţile dobândite, cu excepţiile prevăzute în anexa nr. I (z şi ).

[{*}] Art. 11. - (1) Iniţierea unui nou program de pregătire complementară se face la propunerea
fundamentată a Ministerului Sănătăţii, a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau a unei instituţii de învăţământ superior din domeniul de
sănătate, acreditată, după caz, cu avizul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii.
(2) Acreditarea programului prevăzut la alin. (1) se face prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (articol modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)

Art. 12. - Atestatele şi adeverinţele de absolvire ale programelor de studii complementare care necesită
sau nu completarea studiilor cu diverse manopere pentru susţinerea examenului de atestare şi atestatele de
pregătire complementară sunt cele prevăzute în anexa nr. IX.

Art. 13. - Direcţia de resurse umane şi dezvoltare profesională, celelalte direcţii din cadrul Ministerului
Sănătăţii şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Mircea Cinteză

Bucureşti, 20 aprilie 2005.
Nr. 418.

SUMAR:

ANEXA Nr. I Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice şi
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paraclinice
ANEXA Nr. II Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi medico-
dentare şi pentru medicii dentişti cu drept de liberă practică
ANEXA Nr. III Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi farmaceutice
ANEXA Nr. IV Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru medici de medicină
generală cu drept de liberă practică
ANEXA Nr. V Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru farmacişti cu drept
de liberă practică
[{*}] ANEXA Nr. VI Norme metodologice de organizare şi desfăşurare a programelor de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti (anexă
înlocuită prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)
[{*}] ANEXA Nr. VII Curriculum de program de studii complementare (anexă înlocuită prin art. I
pct. 3 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)
[{*}] ANEXA Nr. VIII Dosar de înscriere la pregătirea în programele de studii complementare în
vederea obţinerii de atestate (anexă înlocuită prin art. I pct. 4 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în
vigoare de la 23 martie 2020)
[{*}] ANEXA Nr. IX Adeverinţă (anexă înlocuită prin art. I pct. 5 din Ordinul M.S. nr. 398/2020,
în vigoare de la 23 martie 2020)

ANEXA Nr. I

Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice şi paraclinice

NR.
CRT.

ATESTAT DE
PREGĂ-

TIRE
COMPLE-

MENTARĂ ÎN:

RESPON-
SABIL

NAŢIONAL

CEN-
TRU DE
PREGĂ-

TIRE

CONDIŢII DE PARTICIPARE
SPECIALITĂŢI

MEDI-
CALE

CHIRUR-
GICALE

PARA-
CLINICE

MEDI-

CINA DE
FAMILIE

1. Acupunctura Prof. Dr.
Dumitru

CONSTANTIN

Bucureşti X X  X

11 Alergologie şi
imunologie
pediatrică

Prof. dr. Evelina
Moraru

Bucureşti,
Cluj -
Napoca, Iaşi

X     

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. a) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

2. Apiterapie-
fitoterapie -
aromaterapie

Prof. Dr. Viorica
ISTUDOR

Bucureşti X X  X

[{*}]
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21. Asistenţa medicală
de urgenţă
prespitalicească

Dr. Cristian
Boeriu
Dr. Hadrian
Borcea

Bucureşti
Cluj -
Napoca
Craiova
Iaşi
Oradea
Târgu
Mureş
Timişoara
Arad
Galaţi

X X   X

    (nr. crt. modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.S. nr. 269/2011, în vigoare de la 4 aprilie 2011)
[{*}]

22. Asistenţa medicală
din cadrul
structurilor de
primire a
urgenţelor

Dr. Cristian
Boeriu
Dr. Hadrian
Borcea

Bucureşti
Cluj -
Napoca
Craiova
Iaşi
Oradea
Târgu
Mureş
Timişoara
Arad
Galaţi

X X   X

    (nr. crt. modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.S. nr. 269/2011, în vigoare de la 4 aprilie 2011)

3. Audiologie Dr. Alexandru
PASCU
Prof. Dr. Elena
IONIŢĂ

Bucureşti
Craiova

 X v   

4. Biostimulare cu
radiaţie LASER
de joasă putere

Prof. Dr. Adriana
Sarah NICA

Bucureşti X X  X

41.
(linie de

tabel
intro -
dusă
prin

Ordinul
nr. 296/
2010, în
vigoare
de la 27
aprilie
2010)

Cardiologie
intervenţională

Prof. dr. Iancu
Adrian

Bucureşti
Cluj
Iaşi
Timişoara
Târgu
Mureş

X    
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42 Cardiologie
pediatrică

Prof. dr. Rodica
Togănel

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Târgu
Mureş,
Timişoara

X    

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. b) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

5. Chirurgie
artroscopică

Dr. Cristian
STOICA

Bucureşti  X   

6. Chirurgie
endoscopică
O.RX.

Conf. Dr. Viorel
ZAINEA
Prof. Dr. Marcel
COSGAREA

Bucureşti
Cluj-Napoca

 X v   

7. Chirurgia
esofagului

Conf. Dr. Mihnea
IONESCU
Prof. Dr. Cristian
DRAGOMIR

Bucureşti
Iaşi
Sibiu
Tg. Mureş

 X   

[{*}]

8. Chirurgie hepato -
bilio - pancreatică

Prof. dr. Irinel
Popescu

Bucureşti,
Cluj -
Napoca, Iaşi

  X   

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. c) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

9. Chirurgie
laparoscopică-
nivelul I (tehnici

de bază)

[{*}] Prof. dr.
Traian Pătraşcu
(text modificat prin

art. I pct. 1 din
Ordinul M.S. nr.
959/2014, în
vigoare de la 27
august 2014)

[{*}] Arad
Braşov
Bucureşti

Cluj -
Napoca
Constanţa
Craiova
Galaţi
Iaşi
Oradea
Sibiu
Târgu
Mureş
Timişoara
    (text
modificat
prin art. I
pct. 1 din
Ordinul M.S.
nr. 959/2014,

în vigoare de
la 27 august
2014)

 X z   

10. Chirurgie
laparoscopică-

[{*}] Prof. dr.
Traian Pătraşcu

[{*}]
Bucureşti

 X   
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nivelul II (tehnici
avansate)

(text modificat prin
art. I pct. 2 din
Ordinul M.S. nr.
959/2014, în
vigoare de la 27
august 2014)

Cluj -
Napoca
Craiova
Iaşi
Sibiu
Târgu
Mureş
Timişoara
    (text
modificat
prin art. I
pct. 2 din
Ordinul M.S.
nr. 959/2014,
în vigoare de
la 27 august
2014)

101. Chirurgie
pediatrică
laparoscopică -
nivel I (tehnici de
bază)

Prof. dr. Ionescu
Sebastian Nicolae

Bucureşti
Craiova
Iaşi
Timişoara

  X"    

    (punct introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul M.S. nr. 959/2014, în vigoare de la 27 august 2014)

102. Chirurgie
pediatrică
laparoscopică -
nivel II (tehnici
avansate)

Prof. dr. Ionescu
Sebastian Nicolae

Bucureşti
Iaşi
Timişoara

       

    (punct introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul M.S. nr. 959/2014, în vigoare de la 27 august 2014)
[{*}]

11. Chirurgie
laparoscopică
ginecologică

Prof. dr. Adrian
Stretean,
prof. dr. Szabo
Bela,
conf. dr. Suciu
Nicolae

Bucureşti,
Cluj -
Napoca, Iaşi,
Oradea,
Sibiu, Târgu
Mureş,
Timişoara

  X   

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. d) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
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12. Chirurgie
oncologică

Prof. Dr. Irinel
POPESCU
Prof. Dr. Lucian
Ştefan LAZĂR

Bucureşti
Cluj-Napoca
Timişoara

 X   

13. Chirurgie spinală Dr. Florin
EXERGIAN

Bucureşti  X   

14. Chirurgie
toracoscopică

Prof. Dr. Teodor
HORVAT
Prof. Dr.
Alexandru
NICODIN

Bucureşti
Timişoara

 X   

[{*}]

15. Colposcopie Prof. dr. Cernea
Nicolae,
conf. dr. Mureşan
Daniel,
conf. dr. Anca
Stănescu

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Craiova,
Iaşi, Târgu
Mureş,
Timişoara

  X   

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. e) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

16. Tomografie
computerizată

Prof. Dr. Şerban
Alexandru
GEORGESCU
Prof. Dr. Andrei
BONDARI

Bucureşti
Cluj-Napoca
Craiova

  X   

17. Dermato-
cosmetologie

Prof. Dr. Sanda
POPESCU
Prof. Dr. Zenaida
PETRESCU

Bucureşti
Iaşi
Cluj-Napoca
Timişoara

X v    

[{*}]

171. Endocrinologie
pediatrică

1. Prof. dr.
Poiană Cătălina
2. Prof. dr.
Coriolan
Ulmeanu

Bucureşti, Cluj -
Napoca, Iaşi,
Târgu Mureş

X    

    (punct modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.S. nr. 179/2018, în vigoare de la 14 februarie 2018)

18. Ecografie
abdominală
intervenţională

Dr. Dan Adrian
STĂNESCU
Prof. Dr. Radu
BADEA

Bucureşti
Cluj-
Napoca
Timişoara
Iaşi

X X   

[{*}]

19. Ecografia
aparatului
locomotor

Conf. dr. Ştefan
Cristea

Bucureşti,
Cluj -
Napoca

X X   

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. g) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
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20. Ecografie
endocrină

Dr. Daniel
GRIGORIE
Conf. Dr. Carmen
VULPOI

Bucureşti
Cluj-Napoca
Iaşi
Timişoara

X v    

201 Ecografia
musculoscheletală
în Reabilitarea
medicală

Conf. dr. Cinteză
Delia

Bucureşti X    

    (punct introdus prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 179/2018, în vigoare de la 14 februarie 2018)

21. Ecografie oculo-
orbitară

Prof. Dr. Benone
CÂRSTOCEA
Prof. Dr. Marie-
Jeanne KOOS

Bucureşti
Tg. Mureş
Timişoara

 X v   

22. Ecografie
vasculară

Dr. Ileana
ARSENESCU
Prof. Dr. Nour
OLINIC

Bucureşti
Cluj-
Napoca
Iaşi
Timişoara

X X   

23. Ecocardiografie
generală

Prof. Dr. Carmen
Ginghină
Conf. Dr. Carmen
BEDELEANU

Bucureşti
Cluj-
Napoca
Iaşi
Timişoara

X v    

24. Ecocardiografie
transesofagiană

(specială)

Conf. Dr. Dragoş
VINEREANU

Conf. Dr. Carmen
BEDELEANU

Bucureşti
Cluj-

Napoca
Iaşi
Timişoara

X    

25. Economie sanitară

şi management
financiar

Ec. Cipriana

MIHAESCU-
PINŢIA

Bucureşti X X X X

[{*}]

26 Endoscopie
bronşică

Prof. dr. Ruxandra
Ulmeanu

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Constanţa,
Craiova, Iaşi,
Sibiu, Târgu
Mureş,
Timişoara,
Arad

X* X   

    (punct modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.S. nr. 1529/2019, în vigoare de la 15 octombrie 2019)

27. Endoscopie
digestivă
diagnostică

Prof. Dr. Mircea
DICULESCU
Prof. Dr. Oliviu
PASCU

Bucureşti
Cluj-Napoca
Iaşi
Timişoara

X X   

Ordin 418 20-04-2005 Ministerul Sanatatii Activ UTG colectie republicari 14 23-mar.-2020
 se aplica de la: 23-mar.-2020 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 8



28. Endoscopie
digestivă
terapeutică

Dr. Cristian
GHEORGHE
Prof. Dr. Carol
STANCIU

Bucureşti
Cluj-Napoca
Iaşi
Timişoara

X X   

29. Endoscopie
digestivă
pediatrică

Prof. Dr. Nicolae
MIU
Prof. Dr. Marin
BURLEA

Bucureşti
Cluj Napoca
Iaşi
Timişoara

X X   

291 Electrofiziologie
cardiacă
intervenţională

Conf. dr. Silişte
Călin
Dr. Vătăşescu Radu

Bucureşti,
Cluj - Napoca,
Iaşi, Târgu
Mureş,
Timişoara

X    

    (punct introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul M.S. nr. 179/2018, în vigoare de la 14 februarie 2018)
[{*}]

30 Explorări
funcţionale
respiratorii speciale

Conf. dr. Roxana
Maria Nemeş

Bucureşti,
Cluj - Napoca,
Constanţa,
Craiova, Iaşi,
Târgu Mureş,
Timişoara

X*    

    (punct modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 1529/2019, în vigoare de la 15 octombrie 2019)

301. Fitoterapie şi
fitofarmacologie

practică

Prof. dr. Monica
HĂNCIANU

Iaşi X X X X

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. a) din Ordinul M.S. nr. 659/2013, în vigoare de la 29 mai 2013)

31. Foniatrie Dr. Constantin
BOGDAN

Bucureşti  X   

311. Gastroenterologie
pediatrică

Prof. dr. Burlea
Marin

Cluj -
Napoca, Iaşi,
Timişoara,
Târgu Mureş

X    

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. h) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]

32. Gineco - oncologie Prof. dr. Peltecu
Gheorghe,
prof. dr. Szabo
Bela

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Târgu Mureş

  X   

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. i) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]

33. Histeroscopie Prof. dr. Mircea
Onofriescu,
conf. dr. Nicolae
Suciu

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Craiova, Iaşi,
Timişoara,
Târgu Mureş

  X   

Ordin 418 20-04-2005 Ministerul Sanatatii Activ UTG colectie republicari 14 23-mar.-2020
 se aplica de la: 23-mar.-2020 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 9



    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. j) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]

34. Homeopatie Dr. Liliana Doina
PAVLOVSCHI

Bucureşti,
Constanţa,

Cluj- Napoca,
Iaşi, Sibiu,
Timişoara

X X X X

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. b) din Ordinul M.S. nr. 659/2013, în vigoare de la 29 mai 2013)
[{*}]

341. Homeopatie
clinică şi etică

medicală

Conf. dr. Cristina
GAVRILOVICI
Lect. univ. dr.

Dumitru
GAFIŢANU

Iaşi X X X X

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. c) din Ordinul M.S. nr. 659/2013, în vigoare de la 29 mai 2013)

35. I.R.M. Prof. Dr. Şerban
Alexandru
GEORGESCU
Prof. Dr. Andrei
BONDARI

Bucureşti
Iaşi
Craiova

  X   

36. Îngrijiri paliative Prof. Dr. Rodica
ANGHEL
Dr. Daniela
MOŞOIU

Bucureşti
Braşov

X X  X

37. LASER în
dermatologie

Prof. Dr. Dan
Gheorghe
FORSEA
Prof. Dr. Virgil
FEIER

Bucureşti
Timişoara
Cluj-Napoca
Iaşi

X v    

38. LASER în
oftalmologie

Prof. Dr. Benone
CÂRSTOCEA

Bucureşti  X v   

39. LASER în O.R.L. Conf. Dr. Viorel
ZAINEA
Prof. Dr. Stan
COTULBEA

Bucureşti
Timişoara

 X v   

40. Litotriţie
extracorporeală

Dr. Radu
CONSTANTINIU
Prof. Dr. Florin
MICLEA

Bucureşti
Cluj-Napoca
Oradea
Tg. Mureş
Timişoara

 X   

41. Managementul
cabinetului
medical şi
promovarea
sănătăţii

Conf. Dr. Dana
Galieta MINCĂ
Conf. Dr.
Georgeta
ZANOVSCHI

Bucureşti
Cluj-Napoca
Iaşi
Sibiu
Timişoara

   X

[{*}]
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42. Managementul
serviciilor de
sănătate

SNSPMPDSB Bucureşti,
Cluj -
Napoca, Iaşi,
Oradea,
Sibiu, Târgu
Mureş,
Timişoara

X X X X

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. m) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]

421. Managementul
general, clinic şi
terapeutic al
tulburărilor
respiratorii din
timpul somnului -
Somnologie
poligrafie

Prof. dr. Mihălţan
Florin

Bucureşti X X   X"

    (punct modificat prin art. I pct. 4 din Ordinul M.S. nr. 959/2014, în vigoare de la 27 august 2014)
[{*}]

422. Managementul
general, clinic şi
terapeutic al
tulburărilor
respiratorii din
timpul somnului -
Somnologie
poligrafie,
polisomnografie şi
titrare
CPAP/BiPAP

Prof. dr. Mihălţan
Florin

Bucureşti X X"    

    (punct modificat prin art. I pct. 5 din Ordinul M.S. nr. 959/2014, în vigoare de la 27 august 2014)

423. Managementul
general, clinic şi
terapeutic al
tulburărilor
respiratorii.
Ventilaţie
noninvazivă

Prof. dr. Mihălţan
Florin

Bucureşti X"      

    (punct introdus prin art. I pct. 6 din Ordinul M.S. nr. 959/2014, în vigoare de la 27 august 2014)

43. Managementul
medical al
antrenamentului
sportiv

Prof. Dr. Ioan
DRĂGAN

Bucureşti X X  X

44. Managementul
medical al
dezastrelor

Prof. Dr. Dan
MĂNĂSTIREANU

Bucureşti X X X X
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441. Medicina de
călătorie

Prof. dr. Streinu
Cercel Adrian
Hristea Adriana

Bucureşti
Constanţa

X X   X

    (punct introdus prin art. I din Ordinul M.S. nr. 1385/2018, în vigoare de la 8 noiembrie 2018)
[{*}]

45 Medicină
aerospaţială

Prof. dr. Marian
Macri

Craiova X   X

    (punct modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.S. nr. 1529/2019, în vigoare de la 15 octombrie 2019)
[{*}]

46. Medicină
hiperbară

Prof. dr. Marian
Macri

Bucureşti
Constanţa
Craiova

X X   X"

    (punct modificat prin art. I pct. 7 din Ordinul M.S. nr. 959/2014, în vigoare de la 27 august 2014)

47. Medicină de
întreprindere

Prof. Dr. Eugenia
NAGHI
Prof. Dr. Dorin
BARDAC

Bucureşti
Cluj-Napoca
Craiova
Iaşi
Sibiu
Timişoara

X   X

[{*}]

48. Medicină materno
- fetală

Prof. dr. Florin
Stamatian,
prof. dr. Radu
Vlădăreanu

[{*}]
Bucureşti
Cluj - Napoca
Iaşi
Timişoara
    (text
modificat prin
art. I pct. 8
din Ordinul

M.S. nr.
959/2014, în
vigoare de la
27 august
2014)

  X    

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. o) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

481. Medicină
respiratorie
pediatrică

Prof. dr.
Orăşeanu
Dumitru

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Sibiu

X    

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. p) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]
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49. Medicină şcolară Conf. dr.
Cordeanu Aurelia

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Craiova, Iaşi,
Sibiu,
Timişoara

      X

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. q) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

491. Nefrologie şi
dializă pediatrică

Conf. dr.
Balgradean
Mihaela

Bucureşti,
Cluj -
Napoca, Iaşi,
Timişoara,
Târgu Mureş

X    

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. r) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

492. Neurochirurgie
endovasculară

Prof. dr. Gorgan
Radu Mircea

Bucureşti   X
  

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. r) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

50. EEG Prof. Dr. Marina
ŢICMEANU

Bucureşti X X   

51. EMG Conf. Dr. Ioan
BURAGA

Bucureşti X X   

511 Electromiografia în
Reabilitarea
medicală

Prof. dr. Berteanu
Mihai

Bucureşti X    

    (punct introdus prin art. I pct. 4 din Ordinul M.S. nr. 179/2018, în vigoare de la 14 februarie 2018)

52. PEC Prof. Dr. Ovidiu
BĂJENARU

Bucureşti X X   

53. Parazitologie
clinică

Dr. Carmen
CREŢU

Bucureşti X    

[{*}]

54. Planificare
familială

Conf. dr. Blidaru
Iolanda,
conf. dr. Manuela
Russu

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Craiova, Iaşi,
Timişoara,
Târgu Mureş

  Xv   X

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. s) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

Ordin 418 20-04-2005 Ministerul Sanatatii Activ UTG colectie republicari 14 23-mar.-2020
 se aplica de la: 23-mar.-2020 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 13



55. Psihofarmacologie Prof. Dr. M.D.
GHEORGHE
Prof. Dr. Dragoş
MARINESCU

Bucureşti
Craiova

X    

56. Psihogeriatrie Dr. Cătălina
TUDOSE

Bucureşti X    

57. Psihoterapie Dr. Ileana
BOTEZAT -
ANTONESCU
Dr. Radu
TEODORESCU

Bucureşti
Iaşi

X    

571. Radiostereo -
chirurgie gamma
knife

Prof. dr. Gorgan
Radu Mircea

Bucureşti   X    

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. ş) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]

572 Reumatologie
pediatrică

Conf. dr. Lazăr
Călin

Bucureşti,
Cluj - Napoca,
Iaşi

X    

    (poziţie modificată prin art. I din Ordinul M.S. nr. 465/2019, în vigoare de la 12 aprilie 2019)

573 Radiologia
intervenţională
diagnostică - nivel
1
(tehnici de bază)

Prof. dr. Iana
Gheorghe
Conf. dr. Popa
Valeriu Bogdan

Bucureşti Medicale Chirurgicale Paraclinice Medicină
de
familie

  X  

    (punct introdus prin art. I din Ordinul M.S. nr. 253/2019, în vigoare de la 27 februarie 2019)

574 Radiologia
intervenţională

terapeutică - nivel
2
(avansat)

Prof. dr. Iana
Gheorghe

Conf. dr. Popa
Valeriu Bogdan

Bucureşti Medicale Chirurgicale Paraclinice Medicină
de

familie

  X  

    (punct introdus prin art. I din Ordinul M.S. nr. 253/2019, în vigoare de la 27 februarie 2019)
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58. Senologie
imagistică

Dr. Mihai
LESARU
Dr. Cristina
CIORTEA

Bucureşti
Cluj-Napoca
Craiova
Iaşi
Timişoara

X X X v  

59. Sexologie [{*}] Prof. dr.
Voichiţa Mogoş
Prof. dr. Cătălina
Poiană
    (text modificat
prin art. I pct. 9 din
Ordinul M.S. nr.
959/2014, în
vigoare de la 27
august 2014)

Bucureşti
Cluj-Napoca
Craiova
Iaşi
Timişoara

X X  X

591 Stimulatoare şi
defibrilatoare
cardiace
implantabile

Prof. dr. Dobreanu
Dan
Dr. Cozma Dragoş

Bucureşti,
Cluj - Napoca,
Iaşi, Târgu
Mureş,
Timişoara,
Braşov

X    

    (punct introdus prin art. I pct. 5 din Ordinul M.S. nr. 179/2018, în vigoare de la 14 februarie 2018)

60. Terapia durerii Conf. Dr. Florin
COSTANDACHE

Bucureşti X X  X

601. Terapie intensivă Prof. dr. Dorel
Săndesc

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Craiova, Iaşi,
Târgu

Mureş,
Timişoara

X    

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. t) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

602. Terapie intensivă
pediatrică

Şef lucrări
Ciomârtan
Tatiana

Bucureşti,
Cluj -
Napoca

X    

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. t) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

603 Terapia durerii în
Reabilitarea
medicală

Prof. dr. Berteanu Bucureşti X    

    (punct introdus prin art. I pct. 6 din Ordinul M.S. nr. 179/2018, în vigoare de la 14 februarie 2018)

61. Termografie Dr. Ioan MOGOŞ Bucureşti X X X X

62. Toxicologie clinică Prof. Dr. Victor
VOICU

Bucureşti X X  X

[{*}]
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63. Tratamentul
infertilităţii
cuplului şi
reproducerea
umană asistată
(de exemplu,
fertilizare in vitro)

Prof. dr. Florin
Stamatian,
prof. dr. Bogdan
Marinescu

[{*}]
Bucureşti
Cluj - Napoca
Iaşi
    (text
modificat prin
art. I pct. 10
din Ordinul
M.S. nr.
959/2014, în
vigoare de la
27 august
2014)

  X   

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. ţ) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

631 Ultrasonografia
aparatului urinar la
adult

Prof. dr. Checheriţă
Ionel Alexandru

Bucureşti,
Cluj - Napoca

X    

    (punct introdus prin art. I pct. 7 din Ordinul M.S. nr. 179/2018, în vigoare de la 14 februarie 2018)
[{*}]

64. Urgenţe medico-
chirurgicale ( ex -
Urgenţe
prespitaliceşti)

Prof. Dr. Florian
POPA
Dr. Raed ARAFAT

Bucureşti
Cluj-Napoca
Constanţa
Craiova
Iaşi
Oradea
Tg. Mureş
Timişoara

X X   X

    (nr. crt. 64 abrogat de la 12 mai 2009 prin art. I pct. 3 din Ordinul M.S. nr. 403/2009)
[{*}]

65. Ultrasonografie
generală nivel I

conf. dr. Adrian
Costache
prof. dr. Radu
Badea

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Constanţa,
Craiova, Iaşi,
Oradea,
Sibiu, Târgu
Mureş,
Timişoara

X# X X<> X

    (punct modificat prin art. I din Ordinul M.S. nr. 270/2014, în vigoare de la 17 martie 2014)
[{*}]
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66. Ultrasonografie
generală nivel II

conf. dr. Adrian
Costache
prof. dr. Radu
Badea

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Constanţa,
Craiova, Iaşi,
Oradea,
Sibiu, Târgu
Mureş,
Timişoara

X X X<> X"

    (punct modificat prin art. I din Ordinul M.S. nr. 270/2014, în vigoare de la 17 martie 2014)

67. Ultrasonografie
Doppler cerebrală

Prof. Dr. Ovidiu
BĂJENARU

Bucureşti X X   

[{*}]

68. Ultrasonografie
obstetricală şi
ginecologică nivel
I
(diagnostic de
sarcină şi
patologie
ginecologică)

Prof. dr. Florin
Stamatian,
prof. dr. Radu
Vlădăreanu

Bucureşti,
Cluj -
Napoca,
Craiova, Iaşi,
Timişoara,
Târgu Mureş

  Xz    

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. w) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]

69. Ultrasonografie
obstetricală şi
ginecologică nivel

II
(diagnostic de
morfopatologie
fetală)

Prof. dr. Florin
Stamatian,
prof. dr. Radu

Vlădăreanu

Bucureşti,
Cluj -
Napoca, Iaşi,

Timişoara,
Târgu Mureş

  X   

    (punct modificat prin art. I pct. 1 lit. x) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

70. Uroginecologie Prof. dr. Szabo
Bela,
prof. dr. Bumbu
Gheorghe

[{*}]
Bucureşti
Oradea
Târgu Mureş
    (text
modificat prin
art. I pct. 11
din Ordinul
M.S. nr.
959/2014, în
vigoare de la
27 august
2014)

  X   

    (punct introdus prin art. I pct. 1 lit. y) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}] 1. z Ultrasonografia generală nivelul I, Ultrasonografia obstetricală şi ginecologică nivelul I şi
Chirurgia laparoscopică nivelul I reprezintă o primă etapă din instruirea în domeniu, în cadrul
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specializării, în prezent. Pentru a avea posibilitatea de a emite buletine de diagnostic sau a practica
tehnicile respective este necesară completarea pregătirii cu nivelul II, care corespunde competenţei în
Ecografie generală, Ecografie obstetricală şi ginecologică, Chirurgie laparoscopică - tehnici avansate.
     Pentru a putea practica Endoscopia bronşică, Colposcopia, Histeroscopia, CT, IRM, pregătirea are
loc în interiorul specializării, dar, în faza actuală de dezvoltare, este necesară susţinerea unui examen
suplimentar, după confirmarea ca medic specialist.
    v Aceste programe sunt module în rezidenţiatul actual, iar abilităţile respective vor intra în competenţa
profesională standard a unui specialist.
    În mod expres, în cazul Gastroenterologiei, abilităţile de Endoscopie digestivă diagnostică şi Ecografie
generală fac parte din competenţa profesională standard a unui medic specialist.
2. În perioada 2012 - 2015, activitatea de pregătire a medicilor specialişti şi primari în Obstetrică -
ginecologie înscrişi în Centrul Universitar Oradea la programul de studii complementare în Chirurgie
laparoscopică ginecologică se va desfăşura în coordonarea responsabililor de program din centrele
universitare Bucureşti şi Târgu Mureş.
    (notă modificată prin art. I pct. 1 lit. z) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

ANEXA Nr. II

Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi medico-dentare şi pentru
medicii dentişti cu drept de liberă practică

NR.
CRT.

ATESTAT DE
PREGĂTIRE

COMPLEMENTARĂ
ÎN:

RESPONSABIL NAţIONAL
CENTRU DE
PREGĂTIRE

1. Acupunctura Prof. Dr. Dumitru CONSTANTIN Bucureşti

2. Apiterapi e-

fitoterapie-
aromaterapie

Prof. Dr. Viorica ISTUDOR Bucureşti

[{*}]

3. Endodonţie Prof. Dr. Andrei ILIESCU Bucureşti
Cluj-Napoca
Timişoara

    (punct abrogat de la 7 martie 2012 prin art. I pct. 2 lit. a) din Ordinul M.S. nr. 183/2012)
[{*}]

4. Homeopatie Dr. Liliana Doina Pavlovschi Bucureşti, Constanţa,
Cluj - Napoca, Iaşi,
Timişoara, Sibiu

    (punct modificat prin art. I pct. 2 lit. b) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

41. Homeopatie clinică şi
etică medicală

Conf. dr. Cristina GAVRILOVICI
Lect. univ. dr. Dumitru GAFIŢANU

Iaşi

    (punct introdus prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 659/2013, în vigoare de la 29 mai 2013)

5. Implantologie Prof. Dr. Augustin MIHAI
Prof. Dr. Dorin BRATU

Bucureşti
Cluj-Napoca
Iaşi
Timişoara
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51. Inhalosedare prin
amestec inhalator cu
protoxid de azot şi
oxigen, în medicina
dentară

Prof. dr. Bucur Alexandru Bucureşti

    (punct introdus prin art. I pct. 2 lit. c) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

6. Managementul
medical al dezastrelor

Prof. Dr. Dan MĂNĂSTREANU Bucureşti

7. Managementul
cabinetului medico-
dentar şi promovarea
sănătăţii

Conf. Dr. Dana Galieta MINCĂ
Prof. Dr. Corneliu AMARIEI

Bucureşti
Cluj-Napoca
Constanţa
Iaşi
Sibiu
Timişoara

[{*}]

8. Managementul
serviciilor de sănătate

SNSPMPDSB Bucureşti, Cluj -
Napoca, Constanţa,
Iaşi, Oradea, Sibiu,
Târgu Mureş,
Timişoara

    (punct modificat prin art. I pct. 2 lit. d) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]

9. Parodontologie Prof. Dr. Horia DUMITRIU Bucureşti

    (punct abrogat de la 7 martie 2012 prin art. I pct. 2 lit. e) din Ordinul M.S. nr. 183/2012)

10. Pedodonţie Prof. Dr. Rodica LUCA Bucureşti

11. Terapia durerii Conf. Dr. Florin COSTANDACHE Bucureşti

12. Termografie Dr. Ioan MOGOŞ Bucureşti

13. Utilizarea terapeutică

şi chirurgicală a
LASER-ilor în
Medicina dentară

Prof. Dr. Carmen TODEA Timişoara

ANEXA Nr. III

Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi farmaceutice

NR.
CRT.

ATESTAT DE
PREGĂTIRE

COMPLEMENTARA
ÎN:

RESPONSABIL NAŢIONAL
CENTRU DE
PREGĂTIRE

1. Apiterapie-fitoterapie
-aromaterapie

Prof. Dr. Viorica ISTUDOR Bucureşti

[{*}]

2. Farmacie homeopată Prof. dr. Aurelia CRISTEA Bucureşti, Cluj -
Napoca
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    (punct modificat prin art. I pct. 3 din Ordinul M.S. nr. 659/2013, în vigoare de la 29 mai 2013)

3. Farmacologie
experimentală

Prof. Dr. Aurelia CRISTEA Bucureşti

4. Managementul
medical al dezastrelor

Prof. Dr. Dan MĂNĂSTIREANU Bucureşti

5. Managementul
serviciilor de sănătate

Conf. Dr. Dana Galieta MINCĂ
Prof. Dr. Cristian VLĂDESCU

Bucureşti
Cluj-Napoca
Iaşi
Sibiu
Tg. Mureş
Timişoara

ANEXA Nr. IV

Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru medici de medicină generală cu
drept de liberă practică

NR.
CRT.

ATESTAT DE
PREGĂTIRE

COMPLEMENTARĂ
ÎN:

RESPONSABIL NAŢIONAL
CENTRU DE
PREGĂTIRE

1. Acupunctură Prof. Dr. Dumitru CONSTANTIN Bucureşti

2. Apiterapie-fitoterapie
-aromaterapie

Prof. Dr. Viorica ISTUDOR Bucureşti

[{*}]

21. Asistenţă medicală de
urgenţă
prespitalicească

Dr. Cristian Boeriu
Dr. Hadrian Borcea

Bucureşti
Cluj - Napoca
Craiova
Iaşi
Oradea
Târgu
Mureş
Timişoara
Arad
Galaţi

    (nr. crt. modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 269/2011, în vigoare de la 4 aprilie 2011)
[{*}]

22. Asistenţă medicală
din cadrul
structurilor de
primire a urgenţelor

Dr. Cristian Boeriu
Dr. Hadrian Borcea

Bucureşti
Cluj - Napoca
Craiova
Iaşi
Oradea
Târgu Mureş
Timişoara
Arad
Galaţi

    (nr. crt. modificat prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 269/2011, în vigoare de la 4 aprilie 2011)
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23. Fitoterapie şi
fitofarmacologie
practică

Prof. dr. Monica HĂNCIANU Iaşi

    (punct introdus prin art. I pct. 4 lit. a) din Ordinul M.S. nr. 659/2013, în vigoare de la 29 mai 2013)
[{*}]

3. Homeopatie Dr. Liliana Doina Pavlovschi Bucureşti, Constanţa,
Cluj - Napoca, Iaşi,
Timişoara, Sibiu

    (punct modificat prin art. I pct. 3 lit. a) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

31. Homeopatie clinică şi
etică medicală

Conf. dr. Cristina GAVRILOVICI
Lect. univ. dr. Dumitru GAFIŢANU

Iaşi

    (punct introdus prin art. I pct. 4 lit. b) din Ordinul M.S. nr. 659/2013, în vigoare de la 29 mai 2013)

4. Îngrijiri paliative Prof. Dr. Rodica ANGHEL
Dr. Daniela MOŞOIU

Bucureşti
Braşov

5. Managementul
cabinetului medical şi
promovarea sănătăţii

Conf. Dr. Dana Galieta MINCA
Conf. Dr. Georgeta ZANOVSCHI

Bucureşti
Cluj-Napoca
Iaşi
Sibiu
Timişoara

51. Managementul
general al tulburărilor
respiratorii din timpul
somnului - Somnologie
(nivel I)

Prof. dr. Florin Mihălţan Bucureşti
Cluj
Iaşi
Oradea
Timişoara

    (nr. crt. introdus prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 120/2011, în vigoare de la 14 martie 2011)

6. Managementul
medical al dezastrelor

Prof. Dr. Dan MĂNĂSTIREANU Bucureşti

7. Managementul
medical al
antrenamentului
sportiv

Prof. Dr. Ioan DRĂGAN Bucureşti

[{*}]

8. Medicină aerospaţială Prof. dr. Marian Macri Bucureşti

    (punct modificat prin art. I pct. 3 lit. b) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]

9. Medicină hiperbară Dr. Mircea MANEA Constanţa

    (punct abrogat de la 27 august 2014 prin art. I pct. 12 din Ordinul M.S. nr. 959/2014)

10. Medicină de
întreprindere

Prof. Dr. Eugenia NAGHI
Prof. Dr. Dorin BARDAC

Bucureşti
Cluj-Napoca
Craiova
Iaşi
Sibiu
Timişoara

[{*}]
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11. Medicină şcolară Conf. dr. Cordeanu Aurelia Bucureşti, Cluj -
Napoca, Craiova, Iaşi,
Sibiu, Timişoara

    (punct modificat prin art. I pct. 3 lit. c) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)
[{*}]

12. Planificare familială Conf. dr. Blidaru Iolanda,
conf. dr. Manuela Russu

Bucureşti, Cluj -
Napoca, Craiova, Iaşi,
Timişoara, Târgu
Mureş

    (punct modificat prin art. I pct. 3 lit. d) din Ordinul M.S. nr. 183/2012, în vigoare de la 7 martie 2012)

13. Ultrasonografie
generală, nivelul I + II

Prof. Dr. Petre Adrian MIRCEA,
Conf. Dr. Adrian COSTACHE

Bucureşti
Braşov
Cluj-Napoca
Constanţa
Craiova
Iaşi
Sibiu
Timişoara

[{*}]

14. Urgenţe medico-
chirurgicale
(ex - Urgenţe
prespitaliceşti)

Prof. Dr. Florian POPA
Dr. Raed ARAFAT

Bucureşti
Braşov
Cluj-Napoca
Constanţa
Craiova
Iaşi
Tg. Mureş

Timişoara

    (nr. crt. 14 abrogat de la 12 mai 2009 prin art. I pct. 3 din Ordinul M.S. nr. 403/2009)

ANEXA Nr. V

Catalogul naţional de programe de studii complementare pentru farmacişti cu drept de liberă
practică

NR.
CRT.

ATESTAT DE
PREGĂTIRE

COMPLEMENTARĂ
ÎN:

RESPONSABIL NAŢIONAL
CENTRU DE
PREGĂTIRE

1. Apiterapie-fitoterapie
-aromaterapie

Prof. Dr. Viorica ISTUDOR Bucureşti

[{*}]

2. Farmacie homeopată Prof. dr. Aurelia CRISTEA Bucureşti, Cluj -

Napoca

    (punct modificat prin art. I pct. 5 din Ordinul M.S. nr. 659/2013, în vigoare de la 29 mai 2013)

3. Managementul
medical al dezastrelor

Prof. Dr. Dan MĂNĂSTIREANU Bucureşti
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[{*}]
ANEXA Nr. VI

(anexă înlocuită prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)

NORME METODOLOGICE
de organizare şi desfăşurare a programelor de studii complementare în vederea obţinerii de

atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti

    1. Atestatele de studii complementare reprezintă finalitatea programelor de pregătire postuniversitară
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar de
specialitate medical, medico - dentar şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Programele de atestate de studii complementare, definite ca forme de educaţie medicală continuă a
medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, au ca scop dobândirea de noi cunoştinţe teoretice şi abilităţi
practice atât pentru creşterea performanţelor profesionale individuale, cât şi, implicit, a calităţii serviciilor
de sănătate acordate populaţiei.
    3. Programele de studii complementare se organizează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi
instituţiile de învăţământ superior din domeniul de sănătate, acreditate conform Hotărârii Guvernului nr.
899/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. (1) Fiecare program de pregătire în vederea obţinerii atestatului de studii complementare are
minimum 2 sau maximum 4 responsabili naţionali propuşi de Comisia de specialitate a Ministerului
Sănătăţii şi acreditaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2) Lista de responsabili naţionali se actualizează la 5 ani.
    5. Ca urmare a acreditării, responsabililor şi lectorilor li se conferă atestatul de studii complementare
corespunzător programului respectiv de către Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii.
    6. Prin efectul prezentului ordin responsabilii şi lectorii programelor de competenţe şi supraspecializări
acreditaţi de Ministerul Sănătăţii în baza normelor anterioare devin responsabili, respectiv lectori ai
programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate.
    7. Pregătirea se desfăşoară sub formă unimodulară sau plurimodulară, în centre de pregătire şi în
instituţii acreditate de conducerea Ministerului Sănătăţii în acest scop.
    8. Pe durata de desfăşurare a programelor de studii complementare, responsabilitatea activităţilor

efectuate de cursanţi, a calităţii instruirii şi a evaluării acesteia este asumată prin contract şi revine
responsabililor naţionali de program, respectiv responsabililor locali şi lectorilor direct implicaţi în
pregătirea teoretică sau practică.
    9. (1) Responsabilul/Responsabilii naţional/naţionali acreditat/ acreditaţi conform pct. 4 elaborează
curriculumul de pregătire a programului de studii complementare, potrivit anexei nr. VII la ordin, acesta
urmând a fi validat de Ministerul Sănătăţii.
(2) Curriculumul de pregătire prevăzut la alin. (1) se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii.
    10. (1) Certificarea absolvirii programului de studii complementare pentru obţinerea unui atestat se
face de către Ministerul Sănătăţii, la finalul programului de instruire, cu condiţia absolvirii tuturor
modulelor conform curriculei aprobate.
(2) Programele de pregătire pentru obţinerea de atestate nu se creditează de către Colegiul Medicilor din
România, respectiv de Colegiul Medicilor Dentişti din România sau de Colegiul Farmaciştilor din
România. Beneficiază de creditare numai atestatul obţinut în urma examenului organizat de Ministerul
Sănătăţii.
(3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care au urmat într-un stat membru al Uniunii Europene, în
Spaţiul Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada,
Israel, Noua Zeelandă şi Republica Moldova un program de pregătire similar, ca tematică şi durată, pe
baza documentelor doveditoare emise de autorităţile competente, pot solicita Ministerului Sănătăţii
echivalarea studiilor în baza unui referat semnat de responsabilul naţional de program cu avizul Comisiei
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de specialitate a Ministerul Sănătăţii şi cu aprobarea conducerii Ministerului Sănătăţii.
(4) Responsabilii de program, lectorii sau formatorii nominalizaţi vor fi acreditaţi de către Ministerul
Sănătăţii, cu avizul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
(5) Eventualele modificări ale programelor de pregătire complementară se fac cu respectarea prevederilor
art. 11 din ordin.
(6) Responsabilul de program trebuie să fie persoană fizică sau juridică acreditată de Ministerul Sănătăţii
pentru a presta activităţi de învăţământ în domeniul său de specialitate.
(7) Ministerul Sănătăţii, prin comisiile de specialitate, îşi rezervă dreptul de a vizita în scopul evaluării
centrele de pregătire acreditate în care se desfăşoară activitatea de studii complementare.
    11. Înscrierile la programele de studii complementare în vederea obţinerii de atestate se fac potrivit
anexei nr. VIII la ordin.
    12. (1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii încadraţi în unităţi sanitare nu pot participa concomitent
la două programe de studii complementare care implică scoaterea din activitate a cursanţilor.
(2) Pe durata efectuării programului de studii complementare în vederea obţinerii de atestate care necesită
scoaterea din activitate, contractul individual de muncă al cursantului poate fi suspendat, conform
prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare.
    13. (1) Programele de studii complementare în vederea obţinerii de atestate se finalizează prin examen
organizat de Ministerul Sănătăţii. Nota minimă necesară pentru obţinerea atestatului este 7,00. Rezidenţii
confirmaţi în specialităţi în al căror curriculum este prevăzut un modul în domeniul în care se obţin
atestate de studii complementare sunt îndreptăţiţi să practice abilităţile respective, cu excepţiile prevăzute

în anexa nr. 1 (z şi ).
(2) Absolvenţii programelor de studii complementare se pot prezenta la examenul pentru obţinerea
atestatului numai în primii 2 ani de la finalizarea pregătirii.
(3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care la data apariţiei prezentului ordin au efectuat sau
efectuează programe de pregătire similare programelor de studii complementare în vederea obţinerii de
atestate şi care nu au susţinut examenul final în vederea certificării vor putea fi incluşi în sesiunile de
examen organizate de Ministerul Sănătăţii.
    14. În urma promovării examenului de atestare, Ministerul Sănătăţii eliberează atestatele de studii
complementare.
    15. (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de studii complementare în vederea obţinerii de
atestate şi susţinerea examenelor de finalizare se percep taxe stabilite conform legii.

(2) Taxa de instruire, conform bugetului de cheltuieli aferent programului de pregătire propus de
responsabilul de program, se stabileşte de către organizatorul de program.
(3) Din sumele reprezentând taxe de participare la programele de pregătire pentru obţinerea de atestate,
33% revine organizatorului pentru acoperirea cheltuielilor indirecte privind managementul programelor la
nivel naţional sau regional, iar 67% revine responsabilului de program, persoană fizică, pentru cheltuielile
generate de program: prestaţie lectori şi cheltuieli materiale directe.
    16. Certificatele de competenţă şi certificatele de supraspecializare eliberate în baza normelor
anterioare conferă posesorilor aceleaşi drepturi ca şi atestatele de studii complementare, fiind echivalente.
Acestea pot fi înlocuite, la cerere, cu atestate de studii complementare.
    17. Documentele care atestă instruirea similară ca durată, conţinut şi evaluare a programelor de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate, însuşită într-un stat membru al Uniunii Europene, al unui
stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, în Statele Unite ale
Americii, Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Republica Moldova de medicii, medicii dentişti şi
farmaciştii cetăţeni români, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând
Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, se recunosc de către Ministerul Sănătăţii, pe
baza referatului întocmit de responsabilul/responsabilii naţional/naţionali şi cu avizul Comisiei de
specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii.
    (anexă înlocuită prin art. I pct. 2 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)
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[{*}]
ANEXA Nr. VII

(anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

    Anul

  

CURRICULUM DE PROGRAM DE STUDII COMPLEMENTARE

ANEXE

    Titlul programului:
    (Maximum 200 de caractere)

 

    Rezumatul programului: (Maximum 3.000 de caractere)

 

    Organizarea programului
    1.1. Durata programului

1.1.1. NUMĂRUL TOTAL DE LUNI  

1.1.2. NUMĂRUL DE MODULE/TOTAL PROGRAM (dacă programul este
plurimodular)

 

1.1.3. NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/MODUL  

1.1.4. ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ (după caz)  

1.1.5. ORE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ (după caz)  

1.1.6. ORE DE CURS/ZI/MODUL  

1.1.7. ORE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ/ZI  

1.1.8. Total ore curs/program  

1.1.9. Total ore practică/program  

 0  

    1.2. Perioada de desfăşurare -

    1.3. Centre de pregătire (conform anexelor nr. I - IV la ordin) propuse spre acreditare.
    Criterii de eligibilitate specifice programului:
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• numărul personalului didactic;
• dotări;
• experienţă, număr de intervenţii;
• facilităţi etc.

1.3.1. U.M.F./Instituţie sanitară:     [completaţi denumirea instituţiei]

1.3.2. U.M.F./Instituţie sanitară:     [completaţi denumirea instituţiei]

1.3.3. U.M.F./Instituţie sanitară:     [completaţi denumirea instituţiei]

1.3.4. U.M.F./Instituţie sanitară:     [completaţi denumirea instituţiei]

1.3.5. U.M.F./Instituţie sanitară:     [completaţi denumirea instituţiei]

1.3.6. U.M.F./Instituţie sanitară :     [completaţi denumirea instituţiei]

1.3.7. U.M.F./Instituţie sanitară:     [completaţi denumirea instituţiei]

1.3.8. U.M.F./Instituţie sanitară:     [completaţi denumirea instituţiei]

    1.4. Responsabilul naţional al programului:

1.4.1. Numele:  

1.4.2. Prenumele:  

1.4.3. Data/Locul naşterii:     /    [ZZ.LL.AAAA/Localitate, judeţ]

1.4.4. Titlu didactic şi/sau ştiinţific: (selectaţi)

1.4.5. Doctor în ştiinţe medicale: (selectaţi)

1.4.6. Specialitate/specialităţi  

1.4.7. Grad profesional (selectaţi)

1.4.8. Loc de muncă [completaţi denumirea instituţiei]

1.4.9. U.M.F./Instituţie sanitară:  

1.4.1. Numele:  

1.4.2. Prenumele:  

1.4.3. Data/Locul naşterii:     /    [ZZ.LL.AAAA/Localitate, judeţ]

1.4.4. Titlu didactic şi/sau ştiinţific: (selectaţi)

1.4.5. Doctor în ştiinţe medicale: (selectaţi)

1.4.6. Specialitate/specialităţi  

1.4.7. Grad profesional (selectaţi)

1.4.8. Loc de muncă [completaţi denumirea instituţiei]

1.4.9. U.M.F./Instituţie sanitară:  

    1.5. Responsabili de program - în centrele de pregătire propuse de responsabilul naţional:
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1.5.1. Numele:  

1.5.2. Prenumele:  

1.5.3. Data/Locul naşterii:     /    [ZZ.LL.AAAA/Localitate, judeţ]

1.5.4. Titlu didactic şi/sau ştiinţific: (selectaţi)

1.5.5. Doctor în ştiinţe medicale: (selectaţi)

1.5.6. Specialitate/specialităţi  

1.5.7. Grad profesional (selectaţi)

1.5.8. Loc de muncă [completaţi denumirea instituţiei]

1.5.9. U.M.F./Instituţie sanitară:  

1.5.1. Numele:  

1.5.2. Prenumele:  

1.5.3. Data/Locul naşterii:     /    [ZZ.LL.AAAA/Localitate, judeţ]

1.5.4. Titlu didactic şi/sau ştiinţific: (selectaţi)

1.5.5. Doctor în ştiinţe medicale: (selectaţi)

1.5.6. Specialitate/specialităţi  

1.5.7. Grad profesional (selectaţi)

1.5.8. Loc de muncă [completaţi denumirea instituţiei]

1.5.9. U.M.F./Instituţie sanitară:  

1.5.1. Numele:  

1.5.2. Prenumele:  

1.5.3. Data/Locul naşterii:     /    [ZZ.LL.AAAA/Localitate, judeţ]

1.5.4. Titlu didactic şi/sau ştiinţific: (selectaţi)

1.5.5. Doctor în ştiinţe medicale: (selectaţi)

1.5.6. Specialitate/specialităţi  

1.5.7. Grad profesional (selectaţi)

1.5.8. Loc de muncă [completaţi denumirea instituţiei]

1.5.9. U.M.F./Instituţie sanitară:  
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1.5.1. Numele:  

1.5.2. Prenumele:  

1.5.3. Data/Locul naşterii:     /    [ZZ.LL.AAAA/Localitate, judeţ]

1.5.4. Titlu didactic şi/sau ştiinţific: (selectaţi)

1.5.5. Doctor în ştiinţe medicale: (selectaţi)

1.5.6. Specialitate/specialităţi  

1.5.7. Grad profesional (selectaţi)

1.5.8. Loc de muncă [completaţi denumirea instituţiei]

1.5.9. U.M.F./Instituţie sanitară:  

1.5.1. Numele:  

1.5.2. Prenumele:  

1.5.3. Data/Locul naşterii:     /    [ZZ.LL.AAAA/Localitate, judeţ]

1.5.4. Titlu didactic şi/sau ştiinţific: (selectaţi)

1.5.5. Doctor în ştiinţe medicale: (selectaţi)

1.5.6. Specialitate/specialităţi  

1.5.7. Grad profesional (selectaţi)

1.5.8. Loc de muncă [completaţi denumirea instituţiei]

1.5.9. U.M.F./Instituţie sanitară:  

1.5.1. Numele:  

1.5.2. Prenumele:  

1.5.3. Data/Locul naşterii:     /    [ZZ.LL.AAAA/Localitate, judeţ]

1.5.4. Titlu didactic şi/sau ştiinţific: (selectaţi)

1.5.5. Doctor în ştiinţe medicale: (selectaţi)

1.5.6. Specialitate/specialităţi  

1.5.7. Grad profesional (selectaţi)

1.5.8. Loc de muncă [completaţi denumirea instituţiei]

1.5.9. U.M.F./Instituţie sanitară:  

    1.6. Lectori propuşi spre acreditare
    Criterii de eligibilitate specifice programului, stabilite de responsabilul naţional:

- specialitate
- experienţă în domeniul propus . . . nr. ani
- studii atestate în domeniu, în ţară sau în străinătate
- . . .
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Nr.
crt.

Numele şi prenumele
Titlul

didactic/ştiinţific*
Specialitatea Doctorat**

Grad
profesional

Loc de
muncă

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

* La "Titlul didactic/ştiinţific" completaţi cu una dintre variantele:

Profesor/Conferenţiar/Şef lucrări/Asistent/Lector/CS I/Alte situaţii.

** La "Doctorat" completaţi cu una din variantele: DA/NU.

    1.7. Metodologie
    1.7.1. Tehnici şi metode de lucru (maximum 2.000 de caractere)

 

    1.7.2. Structura programului

- cu extragere totală din activitate
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- cu extragere parţială din activitate
- fără extragere din activitate

    1.7.3. Programul de instruire se va desfăşura conform anexei nr. 1 (Programa analitică a cursurilor) şi
anexei nr. 2 (baremului de manevre, tehnici şi activităţi practice) care fac parte integrantă din prezentul
curriculum
    1.8. Evaluarea cunoştinţelor/abilităţilor Vă rugăm să precizaţi dacă:

• este sau nu necesară evaluarea iniţială a unor aptitudini şi/sau a unui nivel de cunoştinţe, minim
acceptabil, pentru accesul la program
• este necesară o anumită perioadă de practică medicală, în afara specializării deţinute, anterioară
accesului la program

ani                luni

    1.8.1. în timpul programului (evaluare formativă):

Seminare, colocvii, teste intermediare

    1.8.2. la sfârşitul programului (evaluare sumativă):

 

    Precizare: evaluarea sumativă permite sau nu (condiţia este obţinerea unei note mai mari sau egale cu
7) participarea la examenul pentru obţinerea atestatului, organizat de Ministerul Sănătăţii.
    . . . . . . . . . .
    1.8.3. Tematica de examen pentru obţinerea atestatului, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă
din prezentul curriculum
    1.8.4. Probe de evaluare, specifice programului:

- probă scrisă
- examen clinic - probă de abilităţi/manualităţi
- probă pe suport video
- probă operatorie
- dizertaţie

    Precizare: Se pot înscrie la examenul final numai absolvenţii programului de pregătire care au obţinut
la evaluarea sumativă minimum nota 7. Participanţii la programul de pregătire pot susţine examenul de
obţinere a atestatului în limita a 2 ani de la absolvire.
    2. Scopul şi obiectivele educaţionale generale ale programului
    2.1. Utilitatea programului de studii complementare ca dezvoltare profesională ulterioară
specializării/specializărilor în: (maximum 500 de caractere)

Vor fi descrise obiective generale.

    3. Scopul şi obiectivele educaţionale specifice ale programului:
    (ce anume se aşteaptă de la absolvenţii programului de pregătire complementară):
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Vor fi descrise specific obiective cognitive (la sfârşitul programului, cursantul va trebui să cunoască . . .)
şi operaţionale (la sfârşitul programului, cursantul va trebui să aibă următoarele abilităţi practice),
suplimentare faţă de competenţa profesională standard ca medic specialist.

    4. Estimarea bugetului/program - se face de către instituţia organizatoare acreditată.
    5. Organizatorul şi coordonatorul programului de studii complementare:
    Instituţiile de învăţământ superior din domeniul sănătate acreditate/Şcoala Naţională de Management
Sanitar şi Sănătate Publică
    6. Validarea ştiinţifică se face de către:
    Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii
    7. Acreditarea atestatului se face de către:
    Ministerul Sănătăţii
    8. Drepturile şi obligaţiile deţinătorului de atestat
    8.1. Drepturi

Vor fi descrise drepturile conferite prin dobândirea atestatului.

    8.2. Obligaţii

Vor fi descrise obligaţiile implicate de dobândirea atestatului.

    9. Condiţii de înscriere la programul de pregătire (alcătuirea dosarului candidatului la program): Acces
din grupa de specialităţi (selectaţi)
    Specificaţi:

Alergologie şi imunologie clinică
Anestezie şi terapie intensivă
Boli infecţioase
Cardiologie

Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Endocrinologie
Expertiza capacităţii de muncă
Farmacologie clinică
Gastroenterologie
Genetică medicală
Geriatrie şi gerontologie
Hematologie
Medicină de familie
Medicină de urgenţă
Medicină internă
Medicina muncii
Medicină sportivă
Nefrologie
Neonatologie
Neurologie
Neurologie pediatrică
Oncologie medicală

Chirurgie cardiovasculară
Chirurgie generală
Chirurgie orală şi maxilo - facială
Chirurgie pediatrică

Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă
Chirurgie toracică
Chirurgie vasculară
Neurochirurgie
Obstetrică - ginecologie
Oftalmologie
Chirurgie şi ortopedie pediatrică
Ortopedie şi traumatologie
Otorinolaringologie
Urologie
Anatomie patologică
Epidemiologie
Igienă
Medicină de laborator
Medicină legală
Medicină nucleară
Radiologie - imagistică medicală
Sănătate publică şi management
Chirurgie dento - alveolară
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Pediatrie
Pneumologie
Psihiatrie
Psihiatrie pediatrică
Radioterapie
Recuperare, medicină fizică şi balneologie
Reumatologie

Ortodonţie şi ortopedie dento - facială
Farmacie clinică
Laborator farmaceutic
Medic medicină generală cu drept de liberă practică
Medic dentist cu drept de liberă practică
Farmacist cu drept de liberă practică

    Selectaţi:

• Medic specialist în specialitatea/specialităţile - copie după certificatul de confirmare
• Medic primar în specialitatea/specialităţile - copie după certificatul de confirmare
• Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România - copie
• Acordul angajatorului privind participarea la program
• Certificatul de înregistrare al cabinetului medical individual, pentru cei care nu se află în relaţie
contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau alt angajator
• CV - dacă este impus de prevederile curriculare
• Adeverinţa de vechime în specialitate (dacă este impusă de prevederile curriculare)
• Aparatură în dotarea sau la dispoziţia solicitantului - dacă este impusă de prevederile curriculare
• Certificat de sănătate fizică şi psihică - dacă este impus de prevederile curriculare
• Cartea de identitate - copie
• Dovada achitării taxei de instruire

    Prin aceasta se certifică legalitatea şi corectitudinea datelor cuprinse în programul de studii
complementare.

Responsabil de
program,

. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi

semnătura)

 

SUMAR:

ANEXA nr. 1 Programa analitică a cursurilor
ANEXA nr. 2 Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice
ANEXA nr. 3 Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare

ANEXA nr. 1

Programa analitică a cursurilor (maximum 2.000 de caractere)
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Responsabil de
program,

. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi

semnătura)

 

ANEXA nr. 2

Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice (maximum 2.000 de caractere)

 

Responsabil de
program,

. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi

semnătura)

 

ANEXA nr. 3

Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare (maximum 3.000
de caractere)

 

Responsabil de

program,
. . . . . . . . . .

(numele, prenumele şi
semnătura)

 

    (anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)

[{*}]
ANEXA Nr. VIII

(anexă înlocuită prin art. I pct. 4 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)

DOSAR DE ÎNSCRIERE
la pregătirea în programele de studii complementare în vederea obţinerii de atestate

    Pentru înscrierea la program participanţii vor depune la Şcoala Naţională de Sănătate Publică,
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau instituţiile de învăţământ superior din
domeniul de sănătate acreditate următoarele documente:

1. cerere în care se precizează programul de studii complementare pentru care se solicită înscrierea,
instituţia organizatoare şi perioada de desfăşurare, însoţită de angajamentul de plată a taxei de
instruire;
2. copie de pe diploma de medic/medic stomatolog/farmacist;
3. acordul angajatorului privind participarea la program, cu menţionarea existenţei sau nu a unui act
adiţional la contractul de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu

Ordin 418 20-04-2005 Ministerul Sanatatii Activ UTG colectie republicari 14 23-mar.-2020
 se aplica de la: 23-mar.-2020 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 33



modificările şi completările ulterioare;
4. documente solicitate expres pentru anumite programe, documente din care rezultă modificarea
numelui sau a statutului profesional;
5. copie de pe autorizaţia de liberă practică;
6. dovada de achitare a taxei de instruire (integral sau parţial, în funcţie de specificul programului
respectiv).

    În cazul în care solicitantul nu accede la programul de pregătire, dosarul de înscriere se restituie.
    (anexă înlocuită prin art. I pct. 4 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)

[{*}]
ANEXA Nr. IX

(anexă înlocuită prin art. I pct. 5 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar
Bucureşti/Instituţiile de învăţământ superior din domeniul de sănătate acreditate

Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

ADEVERINŢĂ

    Domnul/Doamna . . . . . . . . . ., specialist/primar în specialitatea . . . . . . . . . ., născut/născută la data de .
. . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., a absolvit programul de pregătire teoretică şi
practică în vederea obţinerii atestatului de studii complementare în . . . . . . . . . ., desfăşurat la . . . . . . . . . .
în perioada . . . . . . . . . ., sub coordonarea . . . . . . . . . .
    Se eliberează prezenta, în conformitate cu prevederile legale, pentru a servi celor în drept.

    Conducător unitate,
    . . . . . . . . . .

    Data eliberării . . . . . . . . . .

Întocmit,
. . . . . . . . . .

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar
Bucureşti/Instituţiile de învăţământ superior din domeniul de sănătate acreditate

Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

ADEVERINŢĂ

    Domnul/Doamna dr./farm. . . . . . . . . ., specialist/primar în specialitatea . . . . . . . . . ., născut/născută la
data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., a absolvit programul de pregătire
teoretică şi practică în vederea obţinerii atestatului de studii complementare în . . . . . . . . . ., desfăşurat la .
. . . . . . . . . în perioada . . . . . . . . . ., sub coordonarea . . . . . . . . . .
    Pentru admiterea la examenul final de atestare, pregătirea trebuie completată cu realizarea în minimum
. . . . . . . . . . luni a . . . . . . . . . . manopere supravegheate şi confirmate de un medic primar cu atestat în . . .
. . . . . . .
    Se eliberează prezenta, în conformitate cu prevederile legale, pentru a servi celor în drept.
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    Conducător unitate,
    . . . . . . . . . .

    Data eliberării . . . . . . . . . .

Întocmit,
. . . . . . . . . .

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

(Structură de specialitate)
Seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE ÎN:
. . . . . . . . . .

    obţinut de domnul/doamna dr./farm. . . . . . . . . ., specialist/primar/cu drept de practică în specialitatea .
. . . . . . . . ., născut/născută la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., în urma
absolvirii programului de pregătire şi promovării examenului de evaluare, sesiunea . . . . . . . . . .
    Prezentul atestat a fost eliberat în conformitate cu prevederile legale.

    Conducător structură de specialitate,
    . . . . . . . . . .

    Data eliberării . . . . . . . . . .

Întocmit,
. . . . . . . . . .

    (anexă înlocuită prin art. I pct. 5 din Ordinul M.S. nr. 398/2020, în vigoare de la 23 martie 2020)

    Lista actelor modificatoare:

1. 12 mai 2009 - Ordinul nr. 403/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare
în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor
metodologice de organizare si desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 315 din 12
mai 2009.
2. 27 aprilie 2010 - Ordinul nr. 296/2010 privind completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare
în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor
metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 273 din 27
aprilie 2010.
3 . 14 martie 2011 - Ordinul M.S. nr. 120/2011 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii
nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea
obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor
metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 179 din 14
martie 2011.
4 . 4 aprilie 2011 - Ordinul M.S. nr. 269/2011 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii
nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea
obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor
metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 234 din 4

Ordin 418 20-04-2005 Ministerul Sanatatii Activ UTG colectie republicari 14 23-mar.-2020
 se aplica de la: 23-mar.-2020 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 35



aprilie 2011.
5. 7 martie 2012 - Ordinul M.S. nr. 183/2012 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum
şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr.
150 din 7 martie 2012.
6. 29 mai 2013 - Ordinul M.S. nr. 659/2013 privind modificarea şi completarea anexelor nr. I - V
la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de
studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti,
precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul
Oficial nr. 310 din 29 mai 2013.
7. 17 martie 2014 - Ordinul M.S. nr. 270/2014 privind modificarea poziţiilor nr. 65 şi 66 din
anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de
programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi
farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în
Monitorul Oficial nr. 188 din 17 martie 2014.
8. 27 august 2014 - Ordinul M.S. nr. 959/2014 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. I şi
IV la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe
de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi
farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în
Monitorul Oficial nr. 626 din 27 august 2014.
9. 14 februarie 2018 - Ordinul M.S. nr. 179/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. I la
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de
studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti,
precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul
Oficial nr. 140 din 14 februarie 2018.
10. 8 noiembrie 2018 - Ordinul M.S. nr. 1385/2018 privind completarea anexei nr. I la Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum
şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr.
945 din 8 noiembrie 2018.
11. 27 februarie 2019 - Ordinul M.S. nr. 253/2019 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum
şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr.
157 din 27 februarie 2019.
12. 12 aprilie 2019 - Ordinul M.S. nr. 465/2019 privind modificarea poziţiei nr. 572 din anexa nr. I
la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de
studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti,
precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul
Oficial nr. 282 din 12 aprilie 2019.
13. 15 octombrie 2019 - Ordinul M.S. nr. 1529/2019 privind modificarea anexei nr. I la Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum
şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr.
834 din 15 octombrie 2019.
14. 23 martie 2020 - Ordinul M.S. nr. 398/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii
complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum
şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr.
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235 din 23 martie 2020.
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