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REFERAT DE APROBARE
I. Comisia de specialitate Pneumologie a Ministerul Sănătății, la solicitarea
Societății Române de Pneumologie, s-a adresat Centrului de Resurse Umane în
Sănătate Publică cu privire la reluarea și modificarea a două programe de pregătire
pentru obținerea atestatelor de studii complementare, prevăzute de anexa nr. I a
Ordinului Ministrului Sănătății 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, la punctele 26, respectiv 30.
Este vorba despre programele organizate pentru obținerea atestatelor de
studii complementare în Endoscopie bronșică, respectiv Explorări funcţionale
respiratorii speciale.
Aceste două programe s-au desfășurat sub coordonarea responsabililor de
program din centrul universitar București, doamna Prof. dr. Emilia Crișan respectiv
doamna dr. Nicoleta Bâscă, ambele persoane acreditate ca responsabil național al
programului, fiind la acest moment în imposibilitate practică de desfășura cursurile,
care din acest motiv nu se mai derulează de câțiva ani.
Noile propuneri ale comisiei de specialitate Pneumologie pentru acreditarea
ca Responsabil național al programului de pregătire, sunt:

Doamna

Prof.

dr.

Ruxandra

Ulmeanu

pentru

atestatul

de

studii

complementare în Endoscopie bronșică, respectiv Doamna Conf. dr. Roxana Nemeș,
pentru atestatul de studii complementare în Explorări funcţionale respiratorii speciale,
ambele făcând parte din lectorii de program ai acestor atestate, care au participat la
organizarea acestor programe anterior.
În același demers, pentru buna desfășurare a programelor de pregătire pentru
obținerea atestatelor de studii complementare respective, precum și pentru a ușura
accesul specialiștilor la aceste programe, sunt propuse spre acreditare noi centre
universitare și noi lectori de program, precum și modificarea subsecventă a
curriculumurilor de pregătire ale programelor, care conțin înscrisuri despre datele
noilor centre universitare, responsabili de program și lectori, după cum urmează:
1. Pentru atestatul de studii complementare în Endoscopie bronșică, se acreditează
ca centre noi de formare centrele universitare Cluj-Napoca, Constanța, Craiova,
Iași, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara și Arad, iar responsabilii locali de program
nou propuși sunt:


Prof dr. Todea Doina –Cluj Napoca



Conf. dr. Danteș Elena Constanța



Prof. dr. Nițu Mimi- Craiova



Conf. dr. Trofor Elena-Iași



Șef lucrări dr. Scridon Maria-Elena –Sibiu



Prof. dr. Jimborean Gabriela –Tg. Mureș



Conf. dr. Oancea Cristian Iulian-Timișoara



Conf. dr. Nini Gheoghe-Arad

Noii lectori de program propuși sunt: dr. Alexe Mihai, dr. Bădescu CameliaBucurești; dr. Șimon Mărioara-Cluj Napoca; Conf. dr.Tofolean Doina Ecaterina,
Șef lucrări dr. Fildan Adriana Petronela-Constanța; dr, Olteanu Mihai-Craiova,
Conf. dr. Oancea Cristian Iulian, dr. Vancea Dorin-Timișoara, dr. Florian Andrada
Diana –Oradea și dr. Simon Repolski Erica- Arad.
2. Pentru atestatul de studii complementare în Explorări funcţionale respiratorii
speciale, se acreditează ca centre noi de formare centrele universitare ClujNapoca, Constanța, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara iar responsabilii
locali de program nou propuși sunt:


Dr. Boldeanu Daniela –Cluj Napoca



Conf. dr. Arghir Oana - Constanța



Prof. dr. Nițu Floarea Mimi- Craiova



Conf. dr. Boișteanu Daniela-Iași



Prof. dr. Jimborean Gabriela –Tg. Mureș



Conf. dr. Fira-Mlădinescu Ovidiu-Timișoara

Noii lectori de program propuși sunt: dr. Pele Cristina Cătălina-București și dr.
Adriana Socaci –Timișoara.
La solicitarea noastră, Departamentul Profesional-Științific al Colegiul
Medicilor din România avizează favorabil modificările propuse pentru aceste două
programe de pregătire, în forma propusă de inițiator.
II. Responsabilul programului de studii complementare pentru obținerea
atestatului de studii complementare în Medicina aerospațială, domnul Prof. Dr.
Marian MACRI, s-a adresat Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică
solicitând modificarea programului de pregătire pentru obținerea acestui atestat
de studii complementare, prevăzut de anexa nr. 1 a Ordinului Ministrului Sănătății
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, la punctul 45.
Astfel, Responsabilul național al acestui program de studii complementare,
desfășurat anterior prin centrul universitar București, propune modificarea
centrului de pregătire acreditat din București la Craiova, precum și modificarea
duratei cursului, noua curriculă de pregătire propusă având durata de o lună.
În vederea bunei organizări a acestui program de pregătire, sunt propuși noii
lectori ai programului, după cum urmează: Conf. dr. Popescu Dragoș, Dr. Dogaru
Cristian, Dr. Dolinschi Cristina, dr. Grosu Corina, dr. Macovei Adrian, dr. Dascălu
Monica, Dr. Gherghina Vasile, dr. Șerban Mădălina, dr. Tudose Dragoș, dr. Petre
Roxana și dr. Caraivan Olivian.
La solicitarea noastră, Departamentul Profesional-Științific al Colegiul
Medicilor din România avizează favorabil modificările propuse de Responsabilul
național al programului de pregătire, în forma propusă de inițiator.
Având în vedere de cele de mai sus, Centrul de Resurse Umane în
Sănătate Publică a elaborat proiectul Ordinului pentru modificarea și 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, pe care îl supunem anexat
aprobării.
După aprobarea proiectului anexat, având în vedere faptul că este vorba
de modificarea și completarea unor programe existente în anexa nr. I la OMS
418/2005 și sunt îndeplinite etapele procedurale necesare de avizare din partea
comisiilor de specialitate și a Departamentului Profesional-Științific al Colegiului
Medicilor din România, nu considerăm necesară etapa afișării proiectului în
Transparență Decizională anterior transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al
României.
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