ORDIN nr. 179 din 29 ianuarie 2018pentru modificarea și completarea anexei nr. I la
Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de
programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici,
medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și
desfășurare a acestora
EMITENT • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 14 februarie 2018
Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 951/2018 al Centrului de resurse umane în
sănătate publică,
văzând Avizul favorabil nr. 5.900 din 7.07.2016 al Departamentului profesionalștiințific al Colegiului Medicilor din România,
văzând Avizul favorabil nr. 10.392 din 22.12.2017 al Departamentului profesionalștiințific al Colegiului Medicilor din România,
văzând Avizul favorabil nr. 10.340 din 21.12.2017 al Comisiei de nefrologie a
Colegiului Medicilor din România,
văzând avizele favorabile nr. 10.266 din 18.12.2017; 10.264 din 18.12.2017,
respectiv 10.265 din 18.12.2017 ale Comisiei de recuperare, medicină fizică și
balneologie a Colegiului Medicilor din România,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea
învățământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar și
farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările
ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Articolul I
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea
Catalogului național de programe de studii complementare în vederea obținerii de
atestate de către medici, medici dentiști și farmaciști, precum și a Normelor
metodologice de organizare și desfășurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 17^1 se
modifică și va avea următorul cuprins:

Nr.
crt.

Atestat de
pregătire
Responsabil Centru de Condiții de participare
complementară național
pregătire Specialități
în:

1. Prof. dr.
Poiană
Endocrinologie Cătălina
„17^1
pediatrică
2. Prof. dr.
Coriolan
Ulmeanu

Medicină
București,
Medicale Chirurgicale Paraclinice de
Clujfamilie
Napoca,
Iași, Târgu
Mureș
X“

2. După punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 20^1, cu următorul cuprins:

Nr.
crt.

Atestat de
pregătire
complementară
în:

Centru
Responsabi
Condiții de participare
de
l național
Specialități
pregătire

„20^ Ecografia
Conf. dr.
1
musculoscheletal Cinteză

Bucureșt Medical Chirurgical Paraclinic Medicin
i
e
e
e
ă de

ă în Reabilitarea
medicală

Delia

familie
X“

3. După punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 29^1, cu următorul cuprins:

Nr.
crt.

Atestat de
pregătire
Responsabil Centru de Condiții de participare
complementară național
pregătire Specialități
în:

București,
Medicină
Conf. dr.
ClujMedicale Chirurgicale Paraclinice de
Electrofiziologie Siliște Călin Napoca,
familie
„29^1 cardiacă
Dr.
Iași,
intervențională Vătășescu Târgu
Radu
Mureș,
X“
Timișoara
4. După punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 51^1, cu următorul cuprins:

Nr.
crt.

Atestat de
pregătire
complementară
în:

Centru
Responsabil
Condiții de participare
de
național
Specialități
pregătire

Electromiografia Prof. dr.
„51^1 în Reabilitarea Berteanu
Mihai
medicală

Medicină
Medicale Chirurgicale Paraclinice de
familie
București
X“

5. După punctul 59 se introduce un nou punct, punctul 59^1, cu următorul cuprins:

Nr.
crt.

Atestat de
pregătire
Responsabil Centru de Condiții de participare
complementară național
pregătire Specialități
în:

Prof. dr.
Stimulatoare și
Dobreanu
defibrilatoare
„59^1
Dan Dr.
cardiace
Cozma
implantabile
Dragoș

București,
Medicină
ClujMedicale Chirurgicale Paraclinice de
Napoca,
familie
Iași, Târgu
Mureș,
Timișoara, X“
Brașov

6. După punctul 60^2 se introduce un nou punct, punctul 60^3, cu următorul cuprins:

Nr.
crt.

Atestat de
Responsabil Centru de Condiții de participare
pregătire
național
pregătire Specialități
complementară
în:

Terapia durerii Prof. dr.
„60^3 în Reabilitarea Berteanu
medicală
Mihai

Medicină
Medicale Chirurgicale Paraclinice de
familie
București
X“

7. După punctul 63 se introduce un nou punct, punctul 63^1, cu următorul cuprins:

Nr.
crt.

Atestat de
pregătire
Responsabil Centru de Condiții de participare
complementară național
pregătire Specialități
în:

Prof. dr.
Ultrasonografia
Checheriță
„63^1 aparatului
Ionel
urinar la adult
Alexandru

Medicină
Medicale
Chirurgicale
Paraclinice
de
București,
familie
ClujNapoca
X“

Articolul II
Centrul de resurse umane în sănătate publică, instituțiile de învățământ medical
uman superior din centrele universitare acreditate pentru pregătire și Școala
Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar
București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Florian-Dorel Bodog
București, 29 ianuarie 2018.
Nr. 179.
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