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 Comisia de specialitate Cardiologie a Ministerului Sănătății prin Președinte, 

Profesor dr. Dragoș Vinereanu, propune Ministerului Sănătății modificarea și 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418 din 20 aprilie 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, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, prin aprobarea 

înființării a doua noi atestate de studii complementare și anume: 

1. Atestatul de studii complementare în Electrofiziologie cardiacă intervențională, 

respectiv, 

2.  Atestatul de studii complementare în Stimulatoare și defibrilatoare cardiace 

implantabile. 

 La acest moment pentru cele două domenii ale cardiologiei 

intervenționale nu există  forme de pregătire care să se finalizeze cu 

obținerea unui atestat sau certificat echivalent deși procedurile  

intervenționale invazive respective, sunt unele cu grad mare de complexitate. 
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 Cele două atestate de studii complementare propuse spre aprobare, 

reprezintă din punctul de vedere al specialistului cardiolog, o bună cunoaștere 

a aspectelor teoretice și practice precum și deprinderea prin programele 

propuse, a procedurilor necesare dobândirii abilităților pentru respectivele 

domenii. 

 Ambele atestate de studii complementare propuse spre aprobare, 

reprezintă la momentul actual, un standard necesar în tratamentul unui număr 

considerabil de cazuri clinice întâlnite în patologia curentă.   

 Propunerile Comisiei de specialitate Cardiologie a Ministerului 

Sănătății, respectiv a Societății Române de Cardiologie, cuprinde 

curriculumurile de pregătire ale celor două programe elaborate conform 

platformei europene în acest domeniu, avizate favorabil de către 

Departamentul Profesional-Științific al  Colegiului Medicilor din România.  

 Pe baza documentației depuse și după îndeplinirea procedurilor 

prealabile necesare, Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică a 

elaborat proiectul de Ordin 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, dacă sunteți 

de acord, vă adresăm rugămintea de a-l aproba, în vederea postării pe site-ul 

Ministerului Sănătății, pentru îndeplinirea procedurilor privind transparența 

decizională, conform legii. 
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