Ministerul Sanatatii

Ordin nr. 418 din 20/04/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 09/06/2005

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

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. 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 [1) şi 2)].
Art. 11. - Acreditarea şi iniţierea unui nou program de pregătire complementară se vor face numai la
propunerea Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi cu avizul Colegiului Medicilor din România,
Colegiului Medicilor Dentişti din România, respectiv Colegiului Farmaciştilor din România.
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,
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