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  FEDERATIA ROMANA A ASOCIATIILOR DE KINETOTERAPIE 
 
  Bd. Dinicu Golescu nr. 31, sc. 2, ap.36,  sect. 1 Bucuresti  010866 
  Tel: 021/314.38.15; 0723.251.565, 0722.839.882 
  Email: secretariatkineto@yahoo.com 
 

  
Nr. 30/30.11.2012 

 
Stimaţi colegi, 

  

 FEDERATIA ROMÂNĂ A ASOCIAŢIILOR DE KINETOTERAPIE, 
organizează în perioada ianuarie-iunie 2013 următoarele programe de educaţie 
continuă: 

  
1. „Introducere în tehnica aplicarii Kinesio  Taping”. 
 

• Perioada: 12,13 ianuarie; 
• Numărul maxim de participanţi: 34; 
• Formator: instructor Kinesio Taping Francesco Calarco, Italia 
• Taxa de participare: 500 lei; 
• Diploma eliberata de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti (singurele recunoscute de către 
M.S.) – 50 lei; 

• Termenul limită de achitare a taxei de participare: 1 ianuarie 2013.  
• Înscrierea se face doar pe baza achitării taxei; 
• După această dată nu se mai acceptă înscrieri; 
• Fiecare cursant va primi o geantă care va conţie: o banda taping de 32 m, o 

loţiune de curăţare a tegumentului, foarfecă, pix şi notebook. 
• Programul desfăşurării cursului:  

  
• Sâmbătă 12 ianuarie  09.00-18.00  
• Duminică 13 ianuarie  08.30-17.30 
 
 

2. „Inițiere în tehnica de reeducare posturală globală”. 
 

• Perioada: 2,3 februarie 
• Numărul maxim de participanţi: 30 
• Formator: Alin Horia Burileanu, kinetoterapeut RPG, reprezentant al Asociației 

Italiene de Reeducare Posturală Globală; 
• Taxa de participare: 350 lei; 
• Termenul limită de achitare a taxei de participare: 15 ianuarie 2013.  
• Înscrierea se face doar pe baza achitării taxei; 
• După această dată nu se mai acceptă înscrieri; 
• Diploma eliberata de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti (singurele recunoscute de către 
M.S.) – 50 lei; 

• Programul desfăşurării cursului:  
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• Sâmbătă 2 februarie 09.00-18.00  
• Duminică 3 februarie 08.30-17.30 

 
3. „Coloana vertebrala-radiologie şi imagistică pentru kinetoterapeuţi”. 
 

• Perioada: 23-24 februarie; 
• Numărul maxim de participanţi: 40; 
• Formator: medic specialist în radiologie şi imagistică Camelia MIHĂESCU, 

Spitalul Clinic Universitar Elias; 
• Taxa de participare: 350 lei; 
• Termenul limită de achitare a taxei de participare: 10 februarie 2013.  
• Înscrierea se face doar pe baza achitării taxei; 
• Diploma eliberata de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti (singurele recunoscute de către 
M.S.) – 50 lei; 

• După această dată nu se mai acceptă înscrieri; 
• Programul desfăşurării cursului:  

  
• Sâmbătă 23 februarie 09.00-18.00  
• Duminică 24 februarie 08.30-18.30  

 
4. „Radiologie si imagistica pentru kinetoterapeuti – articulațiile mari ale 

membrelor” 
 

• Perioada: 16-17 martie; 
• Numărul maxim de participanţi: 40; 
• Formator: medic specialist în radiologie şi imagistică Camelia MIHĂESCU, 

Spitalul Clinic Universitar Elias; 
• Taxa de participare: 400 lei; 
• Termenul limită de achitare a taxei de participare: 1 martie 2013.  
• Înscrierea se face doar pe baza achitării taxei; 
• După această dată nu se mai acceptă înscrieri; 
• Diploma eliberata de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi 

Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti (singurele recunoscute de către 
M.S.) – 50 lei; 

• Programul desfăşurării cursului:  
 

• Sâmbătă 16 martie  09.00-18.00  
• Duminică 17 martie 08.30-18.30 

 
 


