                    ORDIN  Nr. 191/2022 din 28 ianuarie 2022
pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.159/2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din 2 februarie 2022

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. AR 1.219 din 28.01.2022,
    având în vedere:
    - prevederile art. 10 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
    - prevederile art. 22 alin. (4) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

    ART. I
    Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.159/2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 6 septembrie 2010, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              p. Ministrul sănătăţii,
                              Tiberius-Marius Brădăţan,
                              secretar de stat

    Bucureşti, 28 ianuarie 2022.
    Nr. 191.

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.159/2010)

                         LISTA
unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

    1. Cabinete medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (individual, grupate, asociate) în una sau mai multe dintre următoarele specialităţi: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, pneumologie*)
    2. Societăţi civile medicale organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în una sau mai multe dintre următoarele specialităţi: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, pneumologie*)
    3. Unităţi sanitare ambulatorii de specialitate, cu personalitate juridică, organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în una sau mai multe dintre următoarele specialităţi: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, pneumologie*)
    4. Unităţi sanitare ambulatorii de specialitate, cu sau fără personalitate juridică, ce au aprobate în structura organizatorică a acestora cabinete în una sau mai multe dintre următoarele specialităţi: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, pneumologie*)
    5. Cabinete medicale din ambulatoriul integrat al spitalelor, aprobate în structura organizatorică a acestora, în una sau mai multe dintre următoarele specialităţi: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, pneumologie*)
    6. Centre de diagnostic şi tratament care au în structura lor cabinete de specialitate în una sau mai multe dintre următoarele specialităţi: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, pneumologie*)
    7. Centre medicale care au în structura lor cabinete în una sau mai multe dintre următoarele specialităţi: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, pneumologie*)
    8. Unităţi sanitare ambulatorii de specialitate organizate conform Hotărârii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistenţei medicale cu plată în unităţile sanitare, cu completările ulterioare, care au în structura lor cabinete de specialitate în una sau mai multe dintre următoarele specialităţi: medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie, pneumologie*)
------------
    *) Controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn se realizează doar pentru solicitanţii de permise pentru grupa II.

    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.159/2010)

    DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
    A JUDEŢULUI ...................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

                         AUTORIZARE
pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie
                    nr. ........ din data ..........

    Ca urmare a cererii unităţii ...................................., cu sediul în .................................., înregistrată la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................./Municipiului Bucureşti cu nr. .......,
    având în vedere documentele depuse, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .................../Municipiului Bucureşti autorizează unitatea de asistenţă medicală ................ pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, pentru următoarele specialităţi:
    a) medicină internă ..............................;
    b) oftalmologie ..................................;
    c) ORL ...........................................;
    d) neurologie ....................................;
    e) psihiatrie ....................................;
    f) ortopedie-traumatologie .......................;
    g) pneumologie*) ................................ .

    Prezenta autorizare este valabilă pe toată perioada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, cu avizare anuală.

                              Director executiv,
                    Numele în clar ....................
                    Semnătura şi ştampila .........
                              ............................

------------
    *) Controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn se realizează doar pentru solicitanţii de permise pentru grupa II.

                              ---------------

