
INIŢIATIVĂ

De completare si modificare a OMS 418 / 20 aprilie 2005 pentru aprobarea Catalogului
national de programe de studii complementare in vederea obtinerii de atestate de catre
medici, medici dentisti si farmacisti, precum si a Normelor metodologice de organizare
si desfasurare a acestora, modificat prin Ordin MS nr.403/2009, Ordin MS nr. 296/2010,
Ordin MS nr. 120/2011, Ordin MS nr. 269/2011, Ordin MS nr. 183/2012, Ordin MS nr.
659/2013

Expunere de motive
- Realitatea practicii medicale a suferit evolutii semnificative in perioada trecuta de la

data emiterii Ordinului 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 - OMS 418 / 20
aprilie 2005

- OMS 418 / 2005 a suferit, pe cale de consecinta, mai multe modificari si completari
- Pregatirea efectiva in rezidentiat de desfasoara in toate Universitatile de Medicina si

Farmacie si priveste toate modalitatile de examinare
- Noua curicula a programului de rezidentiat nu mai prevede competente tehnice –

instrumentale ci competente de practica asociate organelor, sistemelor si aparatelor
corpului omenesc

- Cerinta de impunere a unor examene de atestare a cunostintelor complementare nu
mai corespunde realitatii privind practica specialitatii radiologie – imagistica
medicala, in anumite domenii, in Romania si cu atat mai putin in Europa

- Se impun modificari in ceea ce priveste responsabilii nationali intrucat Dl. Prof. Dr.
Serban Georgescu a incetat din viata iar Dl. Prof. Dr. Andrei Bondari a implinit
varsta legala de pensionare atat din sistemul de invatamant cat si din cel sanitar

- Imagistica mamară este un domeniu supraspecializat al Radiologiei şi Imagisticii
Medicale. Curicula de pregătire din timpul rezidenţiatului aduce medicului rezident
informaţii de bază, care însă nu sunt suficiente în faza actuală de dezvoltare.
Susţinerea unui examen suplimentar, după confirmarea ca medic specialist, şi după
urmarea unui curs postuniversitar cu durată de 1 lună, ar contribui la formarea de
profesionişti în domeniul senologiei imagistice, profesionişti care ar avea calitatea de a
efectua, interpreta şi elibera buletine de rezultat în tehnicile radio-imagistice utilizate
în explorarea sânului: mamografie, ecografie mamară, sonoelastografie, rezonanţă
magnetică mamară, computer tomografie mamară, radiologie intervenţională.

- Dorim să facem referire şi la faptul că, în actuala formă a ordinului Ministrului
Sănătăţii, medicii din specialităţile medicale şi chirurgicale pot obţine atestatul de
Senologie Imagistică. Considerăm important de modificat acest aspect, întrucât
tehnicile specifice acestui atestat includ practicile în mediu cu radiaţii ionizante,
practici care aparţin specialităţii Radiologie Imagistică Medicală.

- Având în vedere toate argumentele enumerate mai sus, considerăm că este necesar
şi oportun ca Senologia Imagistică să reprezinte o supraspecializare obţinută printr-o
pregătire suplimentară faţă de curicula de rezidenţiat, iar profesioniştii care pot obţine
acest atestat să fie medicii cu specialitate Radiologie Imagistică Medicală.

Văzând prevederile OMS 418 /2005 cu modificările şi completările ulterioare

Luând în considerare şi susţinerea Comitetului director al Societăţii de Radiologie şi
Imagistică Medicală din România şi a Comitetului Director al Societăţii de Imagistică a
Sânului din România, vă înaintăm urmatoarea propunere de modificare si completare a OMS
418/2005, după cum urmează:



Descrierea propunerii

1. Medicii specialisti radiologie – imagistica medicala care au dobandit titlul de medic
specialist incepand cu anul 2008 inclusiv au inclusa in competenta profesionala
standard a practicii de specialitate ecografia generala nivel II, tomografia
computerizata si imagistica prin rezonanta magnetica.

2. Medicii specialisti de Radiologie si Imagistica Medicala au dreptul prin specialitate sa
efectueze investigatii de CT , RMN si ecografie generala nivel II conform curiculei de
pregatire, fiind singurii abilitati, in afara medicilor cu atestate de studii
complementare,  sa intocmeasca si sa elibereze buletine de diagnostic in aceste
domenii.

3. Pentru a avea posibilitatea de a emite buletine de diagnostic sau de a putea practica
tomografia computerizata (CT) si imagistica prin rezonanta magnetica (IRM),
pregătirea are loc în interiorul specializării radiologie – imagistica medicala.

4. Medicii specialisti de radiologie - imagistica medicala care au dobandit titlul de medic
specialist intre anii 2003 - 2008 au inclusa in competenta profesionala standard a
practicii de specialitate ecografia generala nivel II. Ei trebuie sa urmeze program de
formare si sa sustina examen de certificare a studiilor complementare de tomografie
computerizata si imagistica prin rezonanta magnetica.

5. Pregatirea pentru atestatele de studii complementare de tomografie computerizata si
imagistica prin rezonanta magnetica se desfasoara in centrele universitare Bucuresti,
Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova si Targu-Mures

6. Responsabilii nationali ai programului de tomografie computerizata sunt nominalizaţi
de Comisia de specialitate Radiologie Imagistică Medicală a Ministerului Sănătăţii

7. Responsabilii nationali ai programului de imagistica prin rezonanta magnetica sunt
nominalizaţi de Comisia de specialitate Radiologie Imagistică Medicală a Ministerului
Sănătăţii

8. Atestatul de Senologie Imagistică se obţine de către medicii specialişti Radiologie
Imagistică Medicală

Conţinutul propunerii:

ANEXA I
Catalogul naţional de programe de studii complementare - specialităţi clinice şi paraclinice

Situaţia actuală:
NR.
CRT

ATESTAT DE
PREGĂTIRE
complementara
in:

RESPON
SABIL
NAŢION
AL

CENTRU
DE
PREGĂTI
RE

CONDITII DE PARTICIPARE  Specialitati
Medicale Chirurgica

le
Paraclini
ce

Medicina
de
Familie

16 Tomografie
computerizata

Prof. Dr.
Şerban
Alexandru
Georgescu
Prof. Dr.
Andrei
Bondari

Bucuresti
Cluj-
Napoca
Craiova

X*

35. Imagistica prin
Rezonanta
Magnetica
(I.R.M.)

Prof. Dr.
Şerban
Alexandru
Georgescu
Prof. Dr.
Andrei
Bondari

Bucuresti
Iaşi
Craiova

X*



58 Senologie
Imagistică

Dr. Lesaru
Mihai
Dr.
Ciortea
Cristiana

Bucureşti
Cluj-
Napoca
Craiova
Iaşi
Timişoara

X X X♦

*Pentru a putea practica Endoscopia bronşică, Colposcopia, Histeroscopia, CT, IRM,
pregătirea are loc în interiorul specializării, dar, în faza actuală de dezvoltare, este necesară
susţinerea unui examen suplimentar, după confirmarea ca medic specialist.

♦Aceste programe sunt module în rezidenţiatul actual, iar abilităţile respective vor intra în
competenţa profesională standard a unui specialist.

Situaţia propusă:

Se modifică poziţiile 16, 35, 58 după cum urmează:

NR.
CRT

ATESTAT DE
PREGĂTIRE
complementara
in:

RESPON
SABIL
NAŢION
AL

CENTRU
DE
PREGĂTI
RE

CONDITII DE PARTICIPARE  Specialitati
Medicale Chirurgica

le
Paraclini
ce

Medicina
de
Familie

16 Tomografie
computerizata

Propunere
Comisie
de
specialitat
e MS

Bucuresti
Craiova
Cluj-
Napoca
Targu-
Mures
Timisoara
Iasi

X**

35. Imagistica prin
Rezonanta
Magnetica
(I.R.M.)

Propunere
Comisie
de
specialitat
e MS

Bucuresti
Craiova
Cluj-
Napoca
Targu-
Mures
Timisoara
Iasi

X**

58 Senologie
Imagistică

Dr. Mihai
Lesaru
Dr.
Cristiana
Ciortea

Bucureşti
Cluj-
Napoca
Iaşi
Timişoara
Craiova
Târgu
Mureş

X*

* Pentru a putea practica Endoscopia bronşică, Colposcopia, Histeroscopia, Senologia
Imagistică, pregătirea are loc în interiorul specializării dar, în faza actuală de dezvoltare, este
necesară susţinerea unui examen suplimentar, după confirmarea ca medic specialist.

** (1) Medicii specialisti radiologie – imagistica medicala care au dobandit titlul de medic
specialist incepand cu anul 2008 inclusiv au inclusa in competenta profesionala standard a



practicii de specialitate ecografia generala nivel II, tomografia computerizata si imagistica
prin rezonanta magnetica.

(2) Medicii specialisti de radiologie- imagistica medicala care au dobandit titlul de medic
specialist intre anii 2003 - 2008 au inclusa in competenta profesionala standard a practicii de
specialitate ecografia generala nivel II. Ei urmeaza programe de formare si sustin examen de
atestare a studiilor complementare de tomografie computerizata si imagistica prin rezonanta
magnetica.

SOCIETATEA DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. …………………………….

C Ă T R E

COMISIA DE SPECIALITATE RADIOLOGIE IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Stimate Domnule Preşedinte Prof. Dr. Constantin Zaharia

Supunem analizei Dvs, spre aprobare, iniţiativa de modificare şi completare a Ordinului

MS 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in

vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti.



Va rugăm să primiţi expresia alesei noastre consideraţii.

Preşedinte Filiala Cluj a Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală
Prof. Dr. Silviu Sfrângeu

Membru în Comitetul Director al Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală

Preşedinte Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România

Prof. Dr. Sorin Dudea

Membru al Comisiei Radiologie Imagistică Medicală a Ministerului Sănătăţii

SOCIETATEA DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. …………………………….

C Ă T R E

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Stimate Domnule Ministru Eugen Nicolăescu

Supunem analizei Dvs, spre aprobare, iniţiativa de modificare şi completare a Ordinului

MS 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in

vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti.



Va rugăm să primiţi expresia alesei noastre consideraţii.

Preşedinte Filiala Cluj a Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală
Prof. Dr. Silviu Sfrângeu

Membru în Comitetul Director al Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală

Preşedinte Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România

Prof. Dr. Sorin Dudea

Membru al Comisiei Radiologie Imagistică Medicală a Ministerului Sănătăţii

SOCIETATEA DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
Nr. …………………………….

C Ă T R E

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA GENERALĂ RESURSE UMANE ŞI CERTIFICARE

Stimată Doamnă Director General Beatrice Nimereanu

Supunem analizei Dvs, spre aprobare, iniţiativa de modificare şi completare a Ordinului

MS 418/2005 pentru aprobarea Catalogului national de programe de studii complementare in

vederea obtinerii de atestate de catre medici, medici dentisti si farmacisti.



Va rugăm să primiţi expresia alesei noastre consideraţii.

Preşedinte Filiala Cluj a Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală
Prof. Dr. Silviu Sfrângeu

Membru în Comitetul Director al Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală

Preşedinte Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România

Prof. Dr. Sorin Dudea

Membru al Comisiei Radiologie Imagistică Medicală a Ministerului Sănătăţii


