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Ministerul Sănătăţii

 Normă metodologică
din 11/03/2020

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 23/03/2020

Normele metodologice de organizare şi desfăşurare a
programelor de studii complementare în vederea obţinerii de

atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, din
11.03.2020

 

   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 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.
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   (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 (⌘ 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.


