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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
 
 

ORDIN  
 privind organizarea, funcționarea si metodologia de certificare a   

Centrelor de Expertiză pentru boli rare 
 
 
 

 Văzând Referatul de aprobare nr. ______________ al Direcției generale de 
asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,   

           ținând cont de prevederile art. 2, lit. a) – d) și art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare,   

în temeiul prevederilor art. 5, art. 6, art. 919 și art. 920 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare 

în temeiul prevederilor art. 12 și art. 13 din Directiva 2011/24/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul 
asistenței medicale transfrontaliere 

ministrul sănătății emite urmatorul ordin: 

 
 

 
Art.1. - (1) Centrul de expertiza pentru boli rare (CEBR)  este o structura 

funcțională, fără personalitate juridică, organizată la nivelul unei unități sanitare cu sau fără 
paturi, implicată în diagnosticarea şi furnizarea de asistenţă medicală de înaltă calitate, 
accesibilă şi eficientă din punct de vedere al costurilor pentru pacienți, a căror situaţie 
medicală necesită o concentrare deosebită de expertiză în domenii medicale în care 
expertiza este rară. 

 (2) Centrul de expertiza pentru boli rare  poate fi format din una sau mai multe 
structuri din cadrul aceleași unități sanitare sau aparținând mai multor unități sanitare, 
înființat prin decizie a conducatorului sau conducătorilor unităților sanitare, după caz. 

Art. 2. – Caracteristicile generale ale Centrelor de expertiză pentru boli rare 
sunt: 

a) Deservesc pacienți cu boli în domenii medicale în care expertiza este rară, care 
pot afecta orice organ sau sistem, la orice vârstă (copii și adulți), precum și familiile 
acestora. 

b) Dețin resurse umane și materiale specializate necesare pentru efectuarea 

expertizei în vederea stabilirii diagnosticului, monitorizării şi gestionării pacienţilor ; 

c) Asigură integrarea în rețelele europene de referință între furnizorii de servicii 

medicale și centrele de expertiză din statele membre; 

d) Contribuie la sporirea gradului de informare al cadrelor medicale cu privire la 

instrumentele care le stau la dispoziţie la nivelul Uniunii pentru a le oferi asistenţă în 
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vederea diagnosticării corecte a bolilor rare, în special baza de date Orphanet, şi cu privire 

la reţelele europene de referinţă; 

e) Îmbunătățește accesul la informare a pacienților, cadrelor medicale şi al 

organismelor responsabile cu finanţarea asistenţei medicale cu privire la posibilităţile oferite 

de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 de a trimite pacienţii care suferă de boli rare în alte 

state membre chiar şi pentru diagnosticare şi tratamente care nu sunt disponibile în statul 

membru de afiliere; 

f) Oferă un nivel ridicat de expertiză şi dispun de capacitatea de a elabora orientări 
în materie de bune practici şi de a pune în aplicare măsuri îndreptate spre rezultate şi 
controlul calităţii; 

g)  Abordare multidisciplinară. Multidisciplinaritatea trebuie realizată coordonat, prin 
servicii medicale acordate la nivelul unității/unităților sanitare respective și servicii sociale 
relaționate. 

h) Oferă servicii centrate pe pacient.  

i) Dezvoltă competențele și realizează schimb de experiență atât la nivel național, 
cât și la nivel european pentru creșterea și îmbunătățirea nivelului lor de expertiză. 

j) Contribuie la cercetarea în sănătate; 
k) Organizează activităţi de educare şi formare în domeniul medical; 
 

Art. 3. – Caracteristicile specifice ale Centrelor de expertiză  pentru boli rare 
sunt următoarele: 

a) Se adresează  pacientilor  care necesită îngrijiri specifice din cauza dificultății de a 
stabili un diagnostic, pentru a preveni complicațiile și/sau a aplica tratamente;  

b) Resursele umane necesare abordarii multidisciplinare sunt asigurate de către 
personalul specializat încadrat în unitatea sanitară în care funcționează CEBR sau 
prin contracte de colaborare încheiate de către conducerea unității sanitare, în 
condițiile legii;  

c) În structura funcțională a CEBR pot intra: 

-  unul sau mai multe cabinete de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului 

- structura cu paturi (1-5 paturi) cu regim de spitalizare de zi / spitalizare continuă 

- laboratoare de analize medicale și explorări funcționale 

- are acces la baza de recuperare, medicină fizică și balneologie 

d) Dotările necesare CEBR sunt cele prevăzute de norme în vigoare pentru entitățile 
care intră în structura funcțională , la care se pot adăuga echipamente specifice 
necesare diagnosticului și managementului cazurilor de boli rare pentru care centrul 
este acreditat; 

e) Centrele de expertiză acreditate pentru bolile rare vor asigura managementul 
cazurilor de boli rare constituind o rețea de resurse de diagnosticare și îngrijire în 
sistemul de sănătate, social și educațional; 

f) CEBR reunește sau coordonează competențele multidisciplinare, inclusiv servicii 
sociale, pentru a satisface nevoile specifice medicale, de reabilitare și paliative ale 
pacienților cu boli rare; 
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g) CEBR contribuie la crearea unor rețele de îngrijire a sănătății începând cu asistența 
medicală primară; 

h) CEBR colaborează cu organizațiile de pacienți pentru a ține seama de punctul de 
vedere al pacienților;  

i) CEBR contribuie la elaborarea ghidurilor de bune practici și la diseminarea lor; 

j) CEBR oferă educație și formare personalului medical din toate disciplinele medicale, 
inclusiv personalului paramedical și, în măsura posibilităților, lucrătorilor din alte 
domenii decât cel al sănătății (precum învățătorii, asistenții personali/de îngrijire la 
domiciliu);  

k) CEBR contribuie la furnizarea de informații accesibile, adaptate nevoilor specifice ale 
pacienților și familiilor lor, ale lucrătorilor medicali și sociali, în colaborare cu 
organizațiile de pacienți și  cu rețeaua Orphanet; 

l) CEBR dau dovadă de sensibilitate culturală, satisfăcând nevoile pacienților proveniți 
din diferite culturi și grupuri etnice;  

m) Potrivit cadrelor juridice și etice naționale/internaționale, CEBR trebui să asigure 
respectarea nediscriminării și nestigmatizării pacienților cu boli rare, în limitele sferei 
lor de competențe; 

n) CEBR contribuie la cercetare, la o mai bună înțelegere a bolii și la optimizarea 
diagnosticului, îngrijirii și tratamentului, inclusiv a evaluării clinice a efectelor pe 
termen lung ale noilor tratamente;  

o) Gama bolilor care ține de competența fiecărui CEBR sau a unui CEBR la nivel 
național va varia în funcție de evoluția morbidității bolilor rare la nivel național și 
internațional;  

p) CEBR mențin legături cu alte CEBR la nivel național și european, atunci când este 
necesar.  

Art. 4 –  Organizarea și funcționarea Centrelor de Expertiza  pentru Boli Rare 
este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

Art. 5 –  (1) Certificarea centrelor de expertiză pentru boli rare reprezintă 
procesul de recunoaștere de către Ministerul Sănătății a centrelor medicale specializate în 
managementul bolilor rare care au capacitatea funcţională, organizaţională şi administrativă 
necesară pentru acordarea serviciilor integrate adresate unei boli rare sau unui grup de boli 
rare, cu condiţia respectării criteriilor minime stabilite prin prezentul Ordin.  

(2) Certificarea centrelor de expertiză pentru boli rare reprezintă procedurile 
naționale pentru acreditarea centrelor de referință în vederea participării în cadrul reţelelor 
europene de referinţă. 

 

 Art. 6 –  Criterii minime pentru desemnarea CEBR:  

 

a) Capacitatea de a elabora și a aplica ghiduri privind bunele practici pentru diagnostic 
și îngrijiri.  

b) Existența unui sistem de management al calității, pentru a asigura calitatea 
îngrijirilor. 
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c) Capacitatea de a propune indicatori de calitate a îngrijirilor în domeniile lor și de a 
utiliza instrumente de evaluare a rezultatelor, printre care satisfacția pacienților.  

d) Un nivel înalt de specializare și de experiență documentat prin volumul anual de 
consultații, număr de pacienti cu boli rare îngrijiți, precum și prin publicații, proiecte 
derulate,  activități de predare și de formare a specialistilor, parintilor si pacientilor.  

e) Capacitatea adecvată de a gestiona pacienții cu boli rare și de a oferi consiliere la 
nivel de expert. Documentarea activităților de îngrijire, informare, orientare și 
consiliere a pacienților. 

f) Contribuția în proiecte de cercetare. 
g)  Capacitatea de a participa la colectarea datelor pentru cercetarea clinică și pentru 

sănătatea publică.  
h) Capacitatea de a participa la studii clinice, dacă este cazul.  
i) Demonstrarea unei abordări multidisciplinare, care cuprinde, după caz, nevoile 

medicale, paramedicale, psihologice și sociale.  
j) Organizarea de colaborări, pentru a asigura continuitatea îngrijirilor în perioada 

copilăriei, a adolescenței și la vârsta adultă, după caz.  
k) Organizarea de colaborări, pentru a asigura continuitatea îngrijirilor în toate stadiile 

bolii.  
l) Legături și colaborări cu alte CEBR la nivel național, european și internațional.  
m) Legături și colaborări cu organizații de pacienți, acolo unde există.  
n) Dispoziții adecvate pentru trimitere și/sau primire a pacienților cu boli rare spre 

consultație în/din statele membre ale Uniunii europene, după caz.  
o)  Dispoziții adecvate pentru a îmbunătăți serviciile de îngrijire și în special pentru a 

scurta timpul necesar stabilii diagnosticului.  
p) Interes pentru soluțiile de e-sănătate (sisteme de gestionare comună a cazurilor, 

sisteme specializate în teleexpertiză și registre comune ale cazurilor). 
 

Art. 7 –  (1) Metodologia de certificare a centrelor de expertiză pentru boli rare 
este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

  Art. 8 -  Raportarea activității Centrelor de expertiză către Ministerul Sănătății se 
face conform normelor în vigoare. 
 Art. 9. -  Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 10. - Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Autoritatea 
Naţională de Management al Calităţii în Sănătate  vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

 Art. 11. -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  

 

MINISTRU 

PATRICIU-ANDREI ACHIMAȘ-CADARIU 

 

 

București, ____/____/2016 
Nr. ____ 
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STRUCTURA DATA SEMNĂTURA 

Direcția generală de asistență medicală și 
sănătate publică  
Director general Dr. Luca Sorin 
 

  

Direcția management și structuri unități 
sanitare 
Director Ec .Doina Tănasă 
 

  

Agenția națională pentru programe de sănătate 
Director  Dr. Mihaela Bardoș 

  

Direcția generală resurse umane, juridic şi 
contencios   
Director general Sebastian Ionuț IAVOR 
 
Birou elaborare, avizare acte administrative, 
reglementare legislaţie europeană 
Şef birou, 
Cons. Juridic Cornel Bădicu 
 

  

Secretar de Stat 
Victor Dan Eugen STRÂMBU 

  

Secretar de Stat 
Corina Silvia POP 

  

Secretar de Stat 
Dorel SĂNDESC 

  

Secretar de Stat 
Francisk Iulian CHIRIAC  

  

Subsecretar de Stat 
Răzvan Teohari VULCĂNESCU 
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Secretar General 
Gabriel Florin PUȘCĂU 
 

  

 
 
 

Anexa nr. 1 
 

Organizarea și funcționarea Centrelor de Expertiza  pentru Boli Rare 
 
 

Art. 1. Structura funcțională a CEBR este constituită din: 
a)  unul sau mai multe cabinete de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalui în 

funcție de specificul grupului de boli rare pentru care se acreditează; 
b) structura cu paturi (1-5 paturi) cu regim de spitalizare de zi / spitalizare continuă; 
c) laboratoare de analize medicale și explorări funcționale; 
d) are acces la baza de recuperare, medicină fizică și balneologie; 
 
Art.2. Activitățile desfășurate la nivelul Centrelor de Expertiză pentru Boli Rare 
sunt următoarele: 
a) Evaluarea clinică a pacienților cu boli rare și a familiei acestora; 
b) Investigații genetice specifice: citogenetice, biochimice, moleculare; 
c) Investigații paraclinice comune: (laborator clinic, imagistica, etc.) 
d) Stabilirea unui diagnostic de specialitate; 
e) Elaborarea de planuri terapeutice și de recuperare; 
f) Consiliere genetică și psihologică;  
g) Profilaxia, îngrijirea, monitorizarea și supravegherea; 
h) Programe educaționale pentru profesioniști, pacienți, familii și comunitate; 
i) Înregistrarea și evaluarea de date epidemiologice (registru de boli rare); 
j) Îmbunatățirea și diseminarea de ghiduri clinice; 
 
Art. 3 - Dotările minime necesare CEBR sunt următoarele: 
a) Dotările necesare CEBR sunt cele prevăzute de norme în vigoare pentru entitățile 

care intră în structura funcțională, la care se adaugă echipamente specifice necesare 
diagnosticului și managementului cazurilor de boli rare pentru care centrul este acreditat; 

b)  Calculatoare, imprimante, software pentru înregistrarea medicală a pacienților; 
c) Software pentru diagnosticarea clinică. 
 
Art. 4-  (1) MS va decide numărul de CEBR organizate la nivel național. Centrele de 

expertiză similare vor forma o rețea națională, arondată rețelei europene similare. 
(2)CEBR se pot organiza pe o boala rară sau pe un grup de boli rare. 
(3)CEBR se organizează și își vor desfășura activitatea, folosind o rețea de resurse 

de diagnosticare și îngrijire în sistemul de sănătate, social și educațional, în funcție de tipul 
bolii rare sau a grupului de boli rare de care se ocupă CEBR.  

 
(4) Rețeaua de resurse (în funcție de boală/ grupul de boli pentru care se 

acreditează) cuprinde toți partenerii/ colaboratorii specificați în contractul de colaborare 
a CEBR, care asigură împreună continuitatea îngrijirii pacienților cu boli rare pentru care se 
acreditează. 
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Art. 5 - Normarea cu personal a CEBR este următoarea: 
a) CEBR este coordonat de către un medic primar/specialist  în specialitatea care, 

după caz, asigură optim managementul bolii sau bolilor rare respective, medic angajat al 
unității sanitare în care este înființat CEBR; 

b) 1-3 medici de specialitate, în funcție de tipul bolii rare sau a grupului de boli rare; 
c) 1-2 asistenti medicali; 
d) 1 registrator medical; 
e) 1 asistent social; 
f) 1 psiholog 
g) Personal normat pentru structura cu paturi (compartiment) conform normelor în 

vigoare. 
 
Art.6. Personalul care asigura activitatea CEBR poate avea norma intreaga  in 

centru sau pot fi incheiate contacte part-time/ colaborare, respectând legislatia in vigoare..  
 
Art. 7 - Finanțarea activității CEBR este asigurată după cum urmează:  
a) Pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază, în 

conformitate cu prevederile Hotârării de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii 
medicale și a Contractul Cadru  privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

b) Pentru activitățile incluse în cadrul programelor sau subprogramelor care vizează 
bolile rare, în conformitate cu  prevederile Hotărârii de Guvern privind aprobarea 
programelor naţionale de sănătate; 

c) Contracte de prestari servicii; 
d) Orice alte forme de finantare legale 
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           Anexa 2 
 

Metodologia de certificare a centrelor de expertiză pentru boli rare 
 
 

Art. 1  - (1) În vederea certificării, unitățile sanitare vor transmite în scris o cerere 
direcţiei de sănătate publică din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară activitatea, 
conform anexei 1 la  prezenta metodologie. 

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de fişa de autoevaluare întocmită de 
unitatea sanitară solicitantă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la  prezenta 
metodologie. 

(3) Pentru spitalele din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare 
proprii, cererea prevăzută la alin. (1), precum şi fişa de autoevaluare conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 2 vor fi avizate de către reprezentantul legal al autorităţii ierarhic 
superioare. 
 

Art. 2  -    Managerul spitalului solicitant este răspunzător de corectitudinea şi 
realitatea datelor înscrise în fişa de autoevaluare prevăzută la art. 1 alin. (2). 

Art. 3 - Ca urmare a analizei fişei de autoevaluare de către o comisie stabilită prin 
decizie a directorului executiv, direcţia de sănătate publică judeţeană din aria administrativ-
teritorială unde îşi desfăşoară activitatea unitatea sanitară solicitantă, respectiv a 
municipiului Bucureşti, supune aprobării Ministerului Sănătății certificarea, în condiţiile 
prezentului Ordin în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii. 

Art.  4 – (1) În cazul în care nu sunt îndeplinite toate criteriile de certificare,  direcţia 
de sănătate publică judeţeană notifică solicitantul cu privire la neconformitatile constatate și 
acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile, care este notificat solicitantului 

(2) Dacă la reevaluarea centrului se constată că nu au fost remediate 
neconformităţile semnalate, se respinge acreditarea. 

(3) Procedura de acreditatre  se poate relua după remedierea neconformităţilor. 
 
 Art. 5  –  (1) Managerii spitalelor au obligaţia să anunţe direcţia de sănătate publică 

din aria administrativ-teritorială unde îşi desfăşoară actARTivitatea despre modificarea 
oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza certificării  în condiţiile prezentei ordin, printr-o 
notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării. 

(2) Dacă unitatea sanitară nu mai îndeplinește criteriile necesare, certificatul se 
anulează, cu informarea unității sanitare. 

(3) Ministerul Sănătății recunoaşte expertiza CEBR prin eliberarea unui Certificat cu 
o valabilitate de de 5 ani, conform modelului din Anexa 3 la prezenta metodologie. 

(4) CEBR vor fi evaluate și recertificate la fiecare 5 ani. 
 
Art. 6 – Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 
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ANEXA 1 
    la metodologie 

 
 
 

 
                                - model - 
 

Domnule director, 
 

    Subsemnatul, ............................................................, manager al spitalului 

..................., cu sediul în ....................., str. .................. nr. ....., telefon: fix/mobil 

......................., fax ............ e-mail .................., solicit certificarea spitalului/structurii 

din cadrul spitalului pe care îl reprezint, ca și centru de expertiză pentru boli rare în 

domeniul.................. în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 

.................. 

    Anexez la prezenta cerere fişa de autoevaluare a spitalului, întocmită în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

    Răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în fişa de autoevaluare 

anexată la prezenta cerere. 

    Mă oblig să anunţ direcţia de sănătate publică despre modificarea oricăreia dintre 

condiţiile existente, printr-o notificare scrisă, în maximum 5 zile calendaristice de la 

data producerii modificării, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

    Data ............                         Semnătura ............. 

 

    Domnului director executiv al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului ........../a 

Municipiului Bucureşti ........................ 
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ANEXA 2 
    la metodologie 

 
- Fișă de autoevaluare – 

CENTRU DE EXPERTIZĂ  PENTRU BOLI RARE 
 

   

Denumirea instituției:  
 

Adresa: 
 

Coordonatorul/ managerul centrului:  
 

 Prezentare gradului 
de îndeplinire a 
criteriului 

Conform/ 
Neconform 

1. Structurile componente 

1.1.  Secție clinică   

1.2.  Ambulator   

1.3.  Laborator   

1.4.  Servicii sociale specializate   

1.5.  Sistem de management al calității implementat   

1.6. Existența unui sistem de management al calității, 
pentru a asigura calitatea îngrijirilor, inclusiv dispoziții 
juridice naționale și europene și participarea la sisteme 
de calitate interne și externe, după caz                                 

  

2. Resurse umane care asigură expertiza multidisciplinară 

2.1.  Personal medical de specialitate   

2 2.  Personal specializat de laborator   

2.3.  Personal complementar (psiholog, asistent social, 
terapeuți, etc.)  

  

2.4 Capacitatea adecvată de a gestiona pacienții cu boli 
rare și de a oferi consiliere la nivel de expert 
2.5 Demonstrarea unei abordări multidisciplinare, care 
cuprinde, după caz, nevoile medicale, paramedicale, 
psihologice și sociale 
2.6. Organizarea de colaborări, pentru a asigura 
continuitatea îngrijirilor în perioada copilăriei, a 
adolescenței și la vârsta adultă, după caz  

  

3. Caracteristicile esențiale ale centrului   

3.1. Centru de Referință în domeniul   

3.2 Număr total de pacienți incluși în servicii și   
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documentați pe parcursul anului precedent  

3.3. Competențe/expertiză (Posibilități de diagnostic 
specific) 

  

3.4. Un nivel înalt de specializare și de experiență 
documentat, de exemplu, prin volumul anual de 
consultații inițiale și de verificare, precum și prin publicații 
revizuite inter pares, burse și posturi obținute, activități de 
predare și de formare 

  

3.5. Registru    

3.6. Dotarea laboratorului   

3.7. Colaborări pentru asigurarea continuității îngrijirii 
pacienților, parteneriate cu organizații de pacienți și cu 
alte centre de expertiză la nivel național, european și 
internațional 

  

3.8. Soluții de eSănătate în CEBR (sisteme de gestionare 
comună a cazurilor, sisteme specializate în teleexpertiză 
și registre comune ale cazurilor) 

  

4. Contribuția la proiecte/proiecte de cercetare   

4.1.Granturi internaționale   

4.2. Granturi interne   

4.3. Contracte de colaborare (parteneri):   

4.4. Studii clinice   

5. Programe de formare derulate de CE pentru specialiști, părinți și pacienți 
 

5.1 Cursuri organizate, workshopuri, conferințe, alte 
programe de formare 

  

5.2 Participări la manifestări știintifice în domeniul bolilor 
rare în țară și străinătate 

  

 5.3 Ghiduri de bune practici pentru diagnostic și îngrijire 
realizate:    

  

5.4 Instrumente de evaluare a de evaluare a rezultatelor, 
printre care satisfacția pacienților 

  

5.5 Poziţii de conducere în organizaţii profesionale:    

6. Capacitate adecvată de orientare a pacienților către servicii și consultații în țară și 
străinătate 

6.1.Colaborarea cu centre de profil:  
a. din țară:  
b. străinătate:  

  

6.2 Colaborarea cu asociațiile de pacienți:    

6.3.Dispoziții adecvate pentru trimitere și/sau primire a 
pacienților cu boli rare spre consultație în/din statele 
membre ale Uniunii europene, după caz. 

  

7. Participare la colectare de date pentru cercetare clinică și sănătatea publică: 
 

7.1. național:    

7.2. internațional:   

8. Publicații  (în ultimii 5 ani)  

8.1 Cărţi  :   
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8.2 În reviste din străinătate:   

8.3 În reviste din țară:    

9. Măsuri adecvate pentru îmbunătățirea serviciilor de îngrijire și, în special, pentru 
scurtarea timpului necesar diagnosticului în bolile rare 

9.1.Exemple:   

 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXA 3 

    la metodologie 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT 
  

 
 
 

Unitatea sanitară/structura din cadrul unității sanitare, cu adresa: judeţul (sectorul) 

.........................., localitatea ..................................., str. ............................ nr. .........., cu 

Autorizaţia de funcţionare nr. .......... din ................, emisă de ..............................., este 

recunoscută ca și Centrul de expertiză pentru  boli rare în domeniul............... 

 

Prezentul certificat este valabil 5 ani de la data de..................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrul Sănătății, 
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.......................... 


