
 
 

Dragi colegi, 

 
A.P.K. Muntenia organizează în  perioada martie- iunie 2012 urmatoarele programe de 

educatie continua: 

 

1. Radiologie si imagistica pentru kinetoterapeuti - articulatiile mari ale 
membrelor  
 

 Perioada: 16-18 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: 12 martie 2012.  

 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:  

  

 Vineri 16 martie  16.00-20.00 

 Sâmbătă 17 martie  09.00-18.00  

 Duminică 18 martie  09.00-14.00 

 

 

2. Reeducare posturala prin metoda Mezieres (modul I si II) 
 

 Perioada: 6-8 aprilie 

 Numărul maxim de participanţi: 30; 

 Formator: kinetoterapeut Daniel Paguessoray; 

 Taxa de participare: 400 lei; 

 Termenul limită de achitare a taxei de participare: 1 aprilie 2012.  

 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:  

  

 Vineri 6 aprilie 16.00-20.00 

 Sâmbătă 7 aprilie 09.00-18.00  

 Duminică 8 aprilie 09.00-14.00 



3. Laserterapie-baze teoretice şi aplicaţii practice în terapia de 
recuperare 

 

 Perioada: 5,6 mai 

 Numărul maxim de participanţi: 30; 

 Formator: kinetoterapeut Adela Neamtu, Centrul de recuperare medicale si 

laserterapie Star Medica, Alba Iulia. Formatorul a urmat cursuri de Laserterapie la 

Bjorkangs Garden Laser Klinik, Solvesborg, Suedia, în 2008  

 Taxa de participare: 400 lei; 

 Termenul limită de achitare a taxei de participare: 25 aprilie 2012.  

 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 5 mai 09.00-18.00  

Duminică 6 mai 09.00-14.00 

 
 

4. Ergonomie  
 

 Perioada: 12,13 mai 2012; 

 Numărul maxim de participanţi: 50; 

 Formator: fizioterapeut Gabriel Enescu MSPT, CEO of Applied Physical Therapy, 

California, USA 

 Taxa de participare: 240 lei pana la 15 aprilie 2012, 290 lei dupa aceasta data; 

 Termenul limită de achitare a taxei de participare: 1 mai 2012.  

 Înscrierea se face doar pe baza achitării taxei; 

 După această dată nu se mai acceptă înscrieri;  

 Programul desfăşurării cursului:  

 

Sâmbătă  12 mai  00.00-18.00  

Duminică 13 mai  09.00-15.30 

 

 
5. Terapie manuala- tehnici de mobilizare a tesuturilor moi (modul I 

imbunatatit) 
 

 Perioada:  26, 27 mai si 2,3 iunie 

 Numărul maxim de participanţi: 22; 

 Formator: kinetoterapeut Catalin Padureanu, Canada; 

 Taxa de participare: 600 lei; 

 Termenul limită de achitare a taxei de participare: 01 mai 2012.  

 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 26 mai, 2 iunie 09.00-18.00  

Duminică 27 mai, 3 iunie  09.00-14.00 

 

 

Participanţii trebuie să-şi achite cotizaţia pe anul 2012 şi dacă este cazul, cotizaţia 

restantă pe anii precedenţi; 

 

Pentru înscriere, persoane de contact: 

  

Caciulan Elena, tel: 0723.251.565 

 Daniela Stanca, tel: 0722.839.882 


