
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN

pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale

    Ministrul sănătăţii,
    în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 116/1999,
    având în vedere prevederile art. 2 pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    emite următorul ordin:

Art. 1. – Se stabilesc ca activităţi conexe serviciilor medicale furnizate, potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, modificată
şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/1999, de unităţile medico-sanitare cu
personalitate juridică care se înfiinţează conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, activităţile care au legătură cu serviciile medicale
furnizate şi servesc realizării acestora.

Art. 2. – Activităţile conexe serviciilor medicale furnizate potrivit art. 1 sunt următoarele:

a) activităţi de tehnică dentară;
b) activităţi de laborator de analize medicale:

1. biologie medicală;
2. biochimie medicală;
3. chimie medicală;

c) activităţi de fizică medicală;
d) activităţi de fiziokinetoterapie;
e) activităţi de psihologie medicală;
f) activităţi de logopedie;

g) activităţi de sociologie medicală;
h) activităţi de cultură fizică medicală;
i) activităţi de optometrie medicală, optică medicală;
j) activităţi de protezare ortopedică;
k) activităţi de protezare auditivă;
l) activităţi de toxicologie;
m) activităţi de informatică medicală;
n) activităţi de bioinginerie;
o) activităţi de consulting medical;
p) activităţi de kinetoterapie şi educaţie fizică adaptată. (literă introdusă prin art. I din Ordinul
M.S.F. nr. 612/2003, în vigoare de la 23 iunie 2003)

Art. 3. – Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Hajdu Gabor

Ordin 527 29-07-1999 Ministerul Sanatatii Activ UTG colectie republicari 1 23-iun.-2003
 se aplica de la: 23-iun.-2003 - Text mestesugit de UltraTech Group

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1



Bucureşti, 29 iulie 1999.
Nr. 527.

    Lista actelor modificatoare:

1. 23 iunie 2003 - Ordinul M.S.F. nr. 612/2003 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii
nr. 527/1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial
nr. 442 din 23 iunie 2003.
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