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Ministerul Sănătății - MS 

Ordinul nr. 465/2019 privind modificarea poziției nr. 57
2
 din anexa nr. I la Ordinul 

ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului național de programe 

de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici 

dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare 

a acestora 

Text publicat în M.Of. al României.  În vigoare de la 12 aprilie 2019 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.251/2019 al Centrului de resurse umane în sănătate publică,văzând 

Raportul comun al comisiilor de pediatrie și al Societății de Reumatologie Pediatrică nr. 29.860 din 

28.02.2019,văzând Adresa Societății de Reumatologie Pediatrică nr. 29.860 din 14.06.2018,văzând Avizul 

favorabil nr. 5.647 din 5.09.2018 al Departamentului profesional-științific al Colegiului Medicilor din 

România,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea 

învățământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar și farmaceutic uman, cu modificările 

și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul 

sănătății emite următorul ordin: 

Art. I. - 

Poziția nr. 57
2
 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului 

național de programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate de către medici, medici 

dentiști și farmaciști, precum și a Normelor metodologice de organizare și desfășurare a acestora, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 
         

 
NR. 

CRT. 

ATESTAT DE 

PREGĂTIRE 

COMPLEMENTARĂ 

ÎN: 

RESPONSABIL 

NAȚIONAL 

CENTRU 

DE 

PREGĂTIRE 

CONDIȚII DE PARTICIPARE SPECIALITĂȚI 

 
MEDICALE CHIRURGICALE PARACLINICE 

MEDICINĂ 

DE 

FAMILIE 

 
"572 

Reumatologie 

pediatrică 

Conf. dr. Lazăr 

Călin 

București, 

Cluj- 

Napoca, Iași 

X" 
   

Art. II. - 

Centrul de resurse umane în sănătate publică, instituțiile de învățământ medical uman superior din centrele 

universitare acreditate pentru pregătire și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și 

Perfecționare în Domeniul Sanitar București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. III. - 

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

 
Ministrul sănătății, 

Sorina Pintea  

București, 28 martie 2019.                                                                  

https://lege5.ro/Gratuit/gm3tcnrx/hotararea-nr-899-2002-privind-organizarea-invatamantului-postuniversitar-de-specialitate-medical-medico-dentar-si-farmaceutic-uman?d=2019-11-01
https://lege5.ro/Gratuit/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=41749765&d=2019-11-01#p-41749765
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdonbvgy3a/art-i-ordin-465-2019?dp=gi4dgnrvgaztama
https://lege5.ro/Gratuit/g4zdgnzz/ordinul-nr-418-2005-pentru-aprobarea-catalogului-national-de-programe-de-studii-complementare-in-vederea-obtinerii-de-atestate-de-catre-medici-medici-dentisti-si-farmacisti-precum-si-a-normelor-metodo?pid=26722555&d=2019-11-01#p-26722555
https://lege5.ro/Gratuit/gy4tcnzy/norma-metodologica-de-organizare-si-desfasurare-a-programelor-de-studii-complementare-in-vederea-obtinerii-de-atestate-de-catre-medici-medici-dentisti-si-farmacisti-din-20042005?d=2019-11-01
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdonbvgy3a/art-ii-ordin-465-2019?dp=gi4dgnrvgaztamy
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdonbvgy3a/art-iii-ordin-465-2019?dp=gi4dgnrvgaztani
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                                                                               2019 
 

 

CURRICULUM DE PROGRAM DE STUDII COMPLEMENTARE 

 
Titlul programului:  

    (Max 200 caractere) 

ATESTAT DE REUMATOLOGIE PEDIATRICĂ 

 

 
Rezumatul programului:  (Max. 3000  caractere) 

 

Reumatologia pediatrică este subspecialitatea pediatrică care se ocupă cu prevenția, diagnosticarea, 

tratamentul şi recuperarea copiilor și adolescenților  care suferă de boli  musculo-scheletale acute și 

cronice, de etiologie inflamatoare și non-inflamatoare. 
Programul de pregătire se adresează deopotrivă medicilor specialiști pediatri precum și medicilor 

specialiști reumatologi, fiind diferențiat pentru cele două specialități. Din timpul alocat pregătirii, 

activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-80%, fiind dedicată activităţilor practice şi 

studiului individual.      
 

 

 
1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI 

1.1. Durata programului 

 

                MINISTERUL SĂNĂTĂŢII  

1.1.1. NUMARUL TOTAL DE LUNI  24 luni pentru specialiștii pediatri 
  8 luni pentru specialștii reumatologi 

1.1.2. NUMARUL DE MODULE/ TOTAL 

PROGRAM* (dacă programul este 

plurimodular ) 

4 module pentru specialști pediatri 
1 modul (modul 4 -reumatologie pediatrică) pentru specialiștii 
reumatologi.  

1.1.3. NUMARUL DE SAPTAMANI/ 

LUNI/MODUL* 
Modul 1 – Reumatologie adulți =12 luni 
Modul 2-  Imagistica în reumatologie = 2 luni 

Modul 3 – Tehnici și proceduri de recuperare la copil = 2 luni 
Modul 4 – Reumatologie pediatrică = 8 luni 

1.1.4. ORE DE 

CURS/LUNA/SAPTAMANA* (după caz) 
Modul 1 – Reumatologie adulți = 5 ore/lună 
Modul 2-   Imagistica în reumatologie = 10 ore/lună 

Modul 3 – Tehnici și proceduri de recuperare la copil = 7,5 ore/lună 
Modul 4 – Reumatologie pediatrică = 15 ore/lună 

1.1.5. ORE DE PREGATIRE 

PRACTICA/LUNA/SAPTAMANA*(după 

caz) 

Modul 1 – Reumatologie adulți = 150 ore/lună 
Modul 2-   Imagistica în reumatologie = 150 ore/lună 
Modul 3 – Tehnici și proceduri de recuperare la copil = 150 ore/lună 
Modul 4 – Reumatologie pediatrică = 150 ore/lună 

1.1.6. ORE DE CURS/ZI/MODUL sau 

PROGRAM* 
Modul 1 – Reumatologie adulți = 60 ore/modul 
Modul 2-   Imagistica în reumatologie = 20 ore/modul 
Modul 3 – Tehnici și proceduri de recuperare la copil = 15 ore/modul 

Modul 4 – Reumatologie pediatrică = 120 ore/modul 

1.1.7. ORE DE PREGATIRE 

PRACTICA/ZI/PROGRAM* 
Modul 1 – Reumatologie adulți = 1800 ore/modul 
Modul 2-  Imagistica în reumatologie = 300 ore/modul 
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1.2. Perioada de desfăşurare – 

 
 

1.3.  Centre de pregătire (conform anexelor 1-4) propuse spre acreditare. 

 Criterii de eligibilitate specifice programului:  
 dotari,  

 numarul personalului didactic,  
 experienţă, numar de interventii,  

 facilităţi, etc. 
Centrele de pregătire trebuie să îndeplinească o serie de condiţii:  

1. să aibă expertiză în diagnosticarea,  tratamentul și monitorizarea afecțiunilor reumatice la copii 

și adulți;  

2. să efectueze sau să aibă acces la toate procedurile descrise în baremul de tehnici;  

3. să aibă acces la specialități conexe (oftalmologie, neurologie, nefrologie, cardiologie, 

gastroenterologie, dermatologie, ortopedie; să aibă acces la servicii de imagistică medicală și la 

laboratoare profilate pe investigații de imunologie, histopatologie și de genetică.  

Centrele de pregătire au responsabilitatea elaborării unui program planificat și continuu updatat de 

învățământ teoretic și practic în reumatologia adultului și copilului, să asigure baza teoretică a procesului 

de învățământ reprezentată de cărți și tratate de specialitate românești și străine (publicate pe hârtie sau 

în format electronic), să participe activ la manifestări științifice naționale și internaționale cu subiecte 

diverse din domeniul reumatologiei copilului și adultului. 

Fiecare centru de pregătire poate accepta anual un număr maxim de 5 candidaţi.  

 

 
 
 

1.4. Responsabilul naţional al programului: 
 

 

Modul 3 – Tehnici și proceduri de recuperare la copil =300 ore/modul 
Modul 4 – Reumatologie pediatrică =1200 ore/modul 

24 luni pentru specialiști pediatri 
8 luni pentru specialiști reumatologi 

1.3.1.  U.M.F / Institutie sanitara: UMF “Carol Davila”, București 

Spitalul Clinic „Sf. Maria”, Bucuresti 

1.3.2. U.M.F / Institutie sanitara: UMF “Carol Davila”, București 

Centrul Clinic de Boli Reumatismale dr. Ion Stoia Bucuresti 

1.3.3.  U.M.F / Institutie sanitara: U.M.F. “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 

Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj-Napoca 

1.3.4.  U.M.F / Institutie sanitara: U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași, 

Spitalul Clinic de Recuperare Iași 

1.4.1. Nume:                  Lazăr 

1.4.2. Prenume:              Călin  

1.4.3. Data / Loc naştere:       12.12.1963/ București                        

1.4.4. Titlu didactic si/sau ştiinţific:  Conferențiar universitar 
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1.5. Responsabili de program – în centrele de pregătire propuse de 
responsabilul naţional: 

 

 

1.4.5. Doctor in ştiinţe medicale:       Da                                              

1.4.6. Specialitate/specialităţi   Pediatrie,  

  Hematologie,  

  Atestat Reumatologie pediatrică 

1.4.7 Grad profesional   Medic primar Pediatrie  

  Medic specialist Hematologie                                              

1.4.8. Loc de munca   Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Cluj-Napoca                                                

1.4.9. U.M.F / Institutie sanitara:   U.M.F. “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Departament 9  

1.5.1. Nume:                  Ionescu 

1.5.2. Prenume:              Ruxandra Maria 

1.5.3.  Data / Loc naştere:       15.04.1951/Comarnic, județul Prahova 

1.5.4. Titlu didactic si/sau ştiinţific:   Profesor universitar 

1.5.5. Doctor in ştiinţe medicale:       Da 

1.5.6  Specialitate/specialităţi  Medicina Internă,   

  Reumatologie,  

  Supraspecializare Patologíe Osoasă  Hormono-metabolică 

1.5.7. Grad profesional   Medic primar Medicină Internă  

  Medic primar Reumatologie 

1.5.8. Loc de munca  Spitalul Clinic “Sf. Maria” Bucuresti 

1.5.9.  U.M.F / Institutie sanitara:   U.M.F “Carol Davila”, București,  Facultatea de Medicină,  

Departament V Medicină Internă 

1.5.1. Nume:             Codreanu 

1.5.2. Prenume:       Ca  Cătălin 

1.5.3.  Data / Loc naştere: 18. 18.01.1961 

1.5.4. Titlu didactic si/sau ştiinţific:  Conferențiar universitar 

1.5.5. Doctor in ştiinţe medicale: Da  Da  

1.5.6  Specialitate/specialităţi  Reumatologie 

1.5.7. Grad profesional  Medic primar Reumatologie 

1.5.8. Loc de munca  Centrul Clinic de Boli Reumatismale dr. Ion Stoia Bucuresti 

1.5.9.  U.M.F / Institutie sanitara: U.M.F “Carol Davila”, București,  Facultatea de Medicină,  

Departament V Medicină Internă 
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Responsabilul de program  va urmări respectarea duratei aferente programului și  curriculei fiecărui modul 

de pregătire. În cadrul aceluiași an de pregătire, responsabilul de program va asigura rotația medicilor astfel 

încât aceștia să parcurgă toate modulele aferente anului de studiu.  

Responsabilul de program verifică şi răspunde de parcurgerea tematicii din curriculumul de pregătire, 

organizează la nivelul secției activitatea educațională a medicilor înscriși în programul de formare.  

La sfârşitul fiecărui modul de pregătire, are loc o evaluare de  etapă,  făcută în unitatea de pregătire de către 

responsabilul de stagiu şi îndrumător. Desfășurarea modulelor de reumatologie pediatrică se va face cu 

prioritate în secțiile clinice de Pediatrie în care există un cadru didactic (titular sau asociat) cu specialitate in 

reumatologie/atestat specific modulului de pregătire.

1.5.1. Nume:           R    Rednic 

1.5.2. Prenume:         S  Simona 

1.5.3.  Data / Loc naştere:       30.09.1962 

1.5.4. Titlu didactic si/sau ştiinţific:   Profesor  Universitar  

1.5.5. Doctor in ştiinţe medicale:       Da 

1.5.6  Specialitate/specialităţi   Medicina Internă,   

  Reumatologie 

1.5.7. Grad profesional Medic primar Medicină Internă  

  Medic primar Reumatologie 

1.5.8. Loc de munca    Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj-Napoca 

1.5.9.  U.M.F / Institutie sanitara:   U.M.F. “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Departament 6 

Specialități medicale                    

1.5.1. Nume:                 Rezuș 

1.5.2. Prenume:       El   Elena 

1.5.3.  Data / Loc naştere:       04.06.1966 

1.5.4. Titlu didactic si/sau ştiinţific:  Conferențiar universitar 

1.5.5. Doctor in ştiinţe medicale:       Da 

1.5.6  Specialitate/specialităţi  Reumatologie,   

 Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie  

 Supraspecializare  Patologíe Osoasă   Hormono-metabolică 

1.5.7. Grad profesional  Medic primar Reumatologie,  

 Medic specialist Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie 

1.5.8. Loc de munca    Spitalul Clinic de Recuperare Iași 

1.5.9.  U.M.F / Institutie sanitara:   U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași, Departament Medicale II 
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1.6. LECTORI PROPUŞI SPRE ACREDITARE  
Criterii de eligibilitate specifice programului, stabilite de responsabilul naţional : 
a. Lector pentru modulele de reumatologie adulți si reumatologie pediatrică 
- Cadru didactic de predare în Universitatea de Medicină și Farmacie din centrul de pregătire 

- Medic primar specialitatea Reumatologie sau Pediatrie, cu titlul științific de doctor în medicină 

- Să desfășoare de cel puțin 5 ani o activitate clinică în cadrul căreia cazurile de reumatologie ocupă o 

pondere de cel puțin 60% din totalul activității medicale. 

b. Lector pentru modulele de imagistică și recuperare 
- Medic primar specialitatea radiologie-imagistică sau reumatologie, respectiv Recuperare-medicină 

fizică și balneologie, cu experiență de cel puțin 5 ani în patologia reumatismală la copil.  

 

Centrul de pregătire București 
 

Modul - Reumatologie adulți 

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

1 Ionescu 

Ruxandra 

Profesor  Reumatologie Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

“Sf. Maria” 

Bucuresti 

2 Codreanu 

Cătălin 

Conferențiar Reumatologie Da Medic 

primar 

Centrul Clinic 

de Boli 

Reumatismale 

dr. Ion Stoia 

Bucuresti 

 
Modul - Reumatologie pediatrică 

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

3 Cochino Alexis Șef lucrări Pediatrie Da Medic 

primar 

INSMC 

“Alesandrescu- 

Rusescu” 

București 

 

Modul - Imagistică în reumatologie  

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

4 Berghea Florian  Conferențiar Reumatologie Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

“Sf. Maria” 

Bucuresti 

5 Constantinescu 

Cosmin 

Asist. 

universitar 

Reumatologie Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

“Sf. Maria” 

Bucuresti 
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Modul - Tehnici și proceduri de recuperare la copil 

NR. 

CRT. Nume si prenume 
Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea 
Doctorat 

** 

Grad 

profesiona

l 

Loc de munca 

 

6 Nica Sarah 

Adriana 

Profesor Recuperare, 

Medicină 

Fizică și 

Balneologie 

Da Medic 

primar 

Institutul 

Național de 

Recuperare, 

Medicină Fizică 

și Balneo-

climatologie  

 

Centrul de pregătire Cluj-Napoca 

Modul - Reumatologie adulți 

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

1 Rednic Simona Profesor Reumatologie Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

Județean de 

Urgență, Cluj-

Napoca 

 
Modul - Reumatologie pediatrică 

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

2 Lazăr Călin Conferențiar  Pediatrie Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Urgență 

pentru Copii 

Cluj-Napoca 

3 Spârchez 

Mihaela 

Șef lucrări Pediatrie Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Urgență 

pentru Copii 

Cluj-Napoca 

Modul - Imagistică în reumatologie  

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

4 Fufezan Otilia -  Radiologie-

imagistică 

medicală 

Nu Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Urgență 

pentru Copii 

Cluj-Napoca 

Modul - Tehnici și proceduri de recuperare la copil 

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

5 Ungur Rodica Șef lucrări Recuperare, 

Medicină 

Fizică și 

Balneologie 

Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Recuperare 

Cluj-Napoca 
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Centrul de pregătire Iași 

 

Modul - Reumatologie adulți 

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

1 Rezuș Elena Conferențiar Reumatologie Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Recuperare 

Iași 

 

Modul - Reumatologie pediatrică 

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

2 Murgu Alina Șef lucrări Pediatrie Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Urgență 

pentru Copii  

“Sf. Maria” Iași 

Modul - Imagistică în reumatologie  

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

3 Haba Denisa Profesor Radiologie-

imagistică 

medicală 

Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Urgență 

„Prof. Dr. 

Nicolae Oblu” 

Iași 

4 Cernescu Ioana - Radiologie-

imagistică 

medicală 

Nu Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Urgență 

pentru Copii 

“Sf. Maria” 

Iași 

5 Buhuș Gabriela 

Lăcrămioara 

- Radiologie-

imagistică 

medicală 

Nu Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Urgență 

pentru Copii 

“Sf. Maria” 

Iași 

 
Modul - Tehnici și proceduri de recuperare la copil 

NR. 

CRT. 
Nume si prenume 

Titlul didactic/ 

ştiinţific * 

Specialitatea Doctorat 

** 

Grad 

profesional 

Loc de munca 

 

6 Luana Andreea 

Macovei 

Șef lucrări Recuperare, 

Medicină 

fizică și 

Balneologie 

Da Medic 

primar 

Spitalul Clinic 

de Recuperare 

Iași 

 
 
La “Titlul didactic/ştiinţific” completaţi cu una din variantele:   
     Profesor / Conferenţiar /Sef lucrari / Asistent /Lector / CS I / Alte situatii 
 

 **  La “Doctorat” completaţi cu una din variantele:  DA /NU  
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1.7.  METODOLOGIE  
 

1.7.1. Tehnici si metode de lucru (maxim 2000 caractere) 

 

Programul de faţă defineşte noţiunile teoretice şi practice necesare pentru a practica, de sine 

stătător,reumatologia  pediatrică. Centrele de pregătire trebuie să indeplinească o serie de condiţii: să 

aibă un număr minim de 150 de pacienti de reumatologie pediatrica/an, să efectueze sau să aibă acces 

la toate procedurile descrise în baremul de tehnici; sa aiba acces la servicii de imagistica medicala si 

la laboratoare profilate pe investigatii de imunologie, histopatologie si de genetica. Lectorii 

participanti la acest program trebuie sa lucreze in sectii clinice in care cel putin 60% din activitatea 

lor sa fie afectata patologiei reumatismale, sa posede un atestat de ultrasonografie musculoscheletica 

(sau sa aiba acces la un ecografist specializat) si sa aiba o activitate sustinuta de minimum 5 ani in 

domeniu. 

Pregătirea cuprinde atât o parte teoretică (curs, prezentare de noutăţi editoriale şi de cazuri clinice) cât 

şi una  practică, ce include evaluarea clinică şi paraclinică a pacientului și invatarea tehnicilor 

specifice. Urmărirea activităţii se va face în permanenţă de către îndrumător. La sfârşitul programului, 

candidatul va putea desfăşura singur, fără supervizare şi în mod competent activitatea de 

reumatologie  pediatrică. Evaluarea finala, care se poate efectua doar in centrele de pregatire care 

indeplinesc toate criteriile de eligibilitate, permite obtinerea atestatului de pregatire complementara in 

reumatologia pediatrica, certificand astfel competenta in practicarea  acesteia. 

 
 

1.7.2.  Structura programului                                                                                              
Cu extragere totală din activitate.  

 
1.7.3.  Programul de instruire se va desfăşura conform Anexei I (Programa 

analitica a cursurilor) si Anexei II (baremului de manevre, tehnici şi 

activităţi practice) : 
 

1.8. EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR 
 
Va rugam sa precizati daca: 

 

 este necesara evaluarea iniţială a  unor aptitudini şi/sau a unui nivel de cunoştinţe, minim 

acceptabil, pentru accesul la program?   

DA, doar dacă numărul candidaților depășește numărul locurilor disponibile (respectiv 5 candidați 

anual pentru fiecare centru de pregatire). Examenul va consta într-o proba scrisă din tematica 

specialității absolvite de candidat.  

 este necesară o anumită perioadă de practică medicală anterioară accesului la program ?   

Este suficient stagiul de rezidențiat într-una dintre specialitățile pediatrie sau reumatologie) 
 

 

1.8.1.  în timpul programului ( evaluare formativă ): 

Examen la fiecare final de modul 

 
1.8.2.   la sfârşitul programului ( evaluare sumativă#):  

Da, o probă scrisă din subiectele de reumatologie pediatrică. 
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Precizare: evaluarea sumativă permite sau nu (condiţia este obţinerea unei 

note mai mari sau egale cu 7) participarea la examenul pentru obţinerea 
atestatului, organizat de MS.  
 
1.8.3.  Tematica de examen pentru obţinerea atestatului – 

1.8.4.  Probe de evaluare, specifice programului: 
- probă scrisă  = DA   

- examen clinic = DA 

 - probă de abilităţi/manualităţi = DA 

- probă pe casetă video -NU 

- probă operatorie -NU 

- dizertaţie -NU 

* Precizare: se pot înscrie la examenul final numai absolvenţii programului de pregătire care au 

obţinut la evaluarea sumativă minimum nota 7. Participanţii la programul de pregătire pot susţine 

examenul de obţinere a atestatului in limita a 2 ani de la absolvire. 

 

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE ALE PROGRAMULUI 

2.1. Utilitatea programului de studii complementare ca dezvoltare 

profesională ulterioară specializării/specializărilor in: (maxim 500 

caractere) 
 

În prezent, în România, există un deficit major de specialiști cu experiență în diagnosticul și 

tratamentul afecțiunilor reumatologice ale copilului. În plus, protocoalele Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate impun ca tratamentul biologic în artrita idiopatică juvenilă (cea mai frecventă 

afecțiune reumopediatrică) să fie inițiat de către medici cu atestat de reumatologie pediatrică (la 

momentul actual mai sunt în activitate doar 4 astfel de medici) ceea ce presupune deplasarea 

pacienților pe distanțe mari pentru a avea acces la consult. Prezentul program de pregătire își propune 

să amelioreze deficitul de specialiști și se adresează deopotrivă medicilor specialiști pediatri precum 

și medicilor specialiști reumatologi, fiind diferențiat pentru cele două specialități.  

 

 
3. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI: 

(ce anume se aşteaptă de la absolvenţii programului de pregătire complementară): 
 
 

MODULUL 1. – Reumatologie adulți  

 OBIECTIVE EDUCAŢIONALE REZULTATE AŞTEPTATE 

1.  1.a.Stabilește diagnosticul pozitiv al bolii 

reumatologice  

 

 

 

 

 

1.b.Stabilește diagnosticul diferențial al 

bolii reumatologice 

Susține diagnosticul de boală reumatologică prin 

metode clinice (anamneza și examen clinic) și 

investigații paraclinice ( imuno-biologice, 

imagistice, histologice etc.)  utilizând criteriile 

actuale de diagnostic sau  clasificare ale bolilor 

reumatologice  

Stabilește gradul de activitate al bolii 

reumatologice, stadiul de afectare al 

funcționalității și calitatea vieții pacientului 

utilizând indici și scoruri validate 

Elaboreaza un plan complet de investigații 

paraclinice, individualizat pentru fiecare pacient, 

in vederea excluderii altor diagnostice 

diferențiale. 
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2.  Elaborează planul complet de tratament  Este capabil să elaboreze singur planul de 

tratament in conformitate cu ghidurile și 

recomandarile naționale și europene și să îl 

adapteze evoluției pacientului. 

3.  Elaborează planul complet de 

monitorizare   

Este capabil să elaboreze singur planul de 

monitorizare al bolii, inițial cu evaluări la 3-6 

luni și ulterior anuale,  în vederea unei abordări 

dinamice și active   

4.  Efectuează manopere diagnostice și 

terapeutice corespunzătoare baremului de 

activități practice. 

Este capabil să efectueze manoperele diagnostice 

sau terapeutice prevăzute în baremul de activități 

practice, corespunzător modulului de pregătire. 

5.  Abordează multidisciplinar cazurile 

complexe.  

Este capabil să decidă singur necesitatea 

abordării multidisciplinae a unui caz complex, 

să stabilească echipa multidisciplinară și să 

colaboreze activ cu membrii ei  

6.  Completează  documentele medicale. Este capabil sa completeze clar și succint toate 

documentele medicale aflate în uz l nivelul 

spitalului  

7.  Efectueaza externarea pacientului și 

întocmește planul de management ulterior.  

1. Este capabil să decidă în mod corect 

momentul externării pacientului.  

2. Este capabil să întocmească și să discute cu 

bolnavul sau aparținătorii planul de monitorizare 

și tratament post-externare cu prezentarea 

succinta a posibilelor reacții adverse.   

3. Poate realiza legătura cu alți profesioniști din 

sănătate implicați în managementul post-

externare al cazului în special cu medicul de 

familie 

8.  

 

Utilizează ghidurile și recomandările 

naționale și europene de practică 

medicală. 

Folosește corect  ghidurile și recomandările 

naționale și europene de practică medicală, atât 

în diagnostic cât și în tratament și argumentează 

situațiile în care se poate abate de la aceste 

ghiduri și recomandări.  

 

MODULUL 2. – Imagistica în reumatologie.   

 OBIECTIVE EDUCAȚIONALE REZULTATE AȘTEPTATE 

1. Cunoașterea indicațiilor imagistice în 

cele mai frecvente afecțiuni 

osteoarticulare.  

 

Să precizeze rolul ecografiei în diagnosticul sinovitei 

tranzitorii și indicațiile imagistce în necroza aseptică a 

capului femural, apofizita tibială anterioară, apofizita 

calcaneană, osteomielita, artrita/osteoartrita septică. 

2. Cunoașterea indicațiilor imagistice în 

artrita juvenilă idiopatică 

Să explice rolul fiecărui tip de examinare în 

diagnosticul AIJ, stabilirea activității bolii și 

monitorizare (ecografie, IRM). 

 

3. Cunoașterea indicațiilor imagistice în 

leziunile osoase benigne și maligne 

Să precizeze metodele de investigație imagistică utile 

pentru diagnosticul afecțiunilor osoase benigne și 

maligne.   

 

4. Cunoașterea afecțiunilor metabolice 

ce determină afectare osoasă. 

Să descrie principalele afecțiuni metabolice ce 

determină afectare osoasă.  
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MODULUL 3. Tehnici și proceduri de recuperare la copil 

 OBIECTIVE EDUCAȚIONALE REZULTATE AȘTEPTATE 

1. Cunoașterea problemelor de creștere 

și dezvoltare ale copilului. 

Să identifice problemele de creștere și dezvoltare a 

copilului: dezvoltarea psihomotorie, mobilitatea, 

dezvoltarea senzorială şi cognitivă.  

2. Cunoașterea principalelor tehnici de 

reabilitare. 

Să aibă cunoştinţe generale referitoare la principalele 

tehnici de reabilitare, alegerea tehnicii în legătură cu 

rezultatul evaluării clinice şi funcţionale, tipul de 

patologie şi caracteristicile indiciduale ale pacientului.  

3. Cunoașterea indicațiilor și 

contraindicațiilor recuperării. 

 

Să cunoască efectele terapeutice ale recuperării, 

indicaţiile şi contraindicaţiile acesteia in principalele 

patologii locomotorii la copil. 

 

 

 

MODULUL 4. – Reumatologie pediatrică 

 OBIECTIVE EDUCAŢIONALE REZULTATE AŞTEPTATE 

1.  1.a.Stabilește diagnosticul pozitiv al 

bolii reumatologice la copil și 

adolescent  

 

 

 

 

 

1.b.Stabilește diagnosticul diferențial 

al bolii reumatologice la copil și 

adolescent 

Susține diagnosticul de boală reumatologică prin 

metode clinice (anamneza și examen clinic) și 

investigații paraclinice ( imuno-biologice, imagistice, 

histologice etc.)  utilizând criteriile actuale de 

diagnostic sau  clasificare ale bolilor reumatologice   

Stabilește gradul de activitate al bolii reumatologice, 

stadiul de afectare al funcționalității și calitatea vieții 

pacientului pediatric utilizând indici și scoruri 

validate 

Elaboreaza un plan complet de investigații 

paraclinice, individualizat pentru fiecare pacient 

pediatric, în vederea excluderi altor diagnostice 

diferențiale. 

2.  Elaborează planul complet de 

tratament  

Este capabil să elaboreze singur planul de tratament 

in conformitate cu ghidurile și recomandarile 

naționale și europene și să îl adapteze evoluției 

pacientului. 

3.  Elaborează planul complet de 

monitorizare   

Este capabil să elaboreze singur planul de 

monitorizare al bolii, inițial cu evaluări la 3-6 luni și 

ulterior anuale,  în vederea unei abordări dinamice și 

active   

4.  Efectuează manopere diagnostice și 

terapeutice corespunzătoare 

baremului de activități practice. 

Este capabil să efectueze la pacientul pediatric 

manoperele diagnostice sau terapeutice prevăzute în 

baremul de activități practice, corespunzător 

modulului de pregătire. 

5.  Abordează multidisciplinar cazurile 

complexe.  

Este capabil să decidă singur necesitatea abordării 

multidisciplinare a unui caz pediatric complex, să 

stabilească echipa multidisciplinară și să colaboreze 

activ cu membrii ei  

6.  Completează  documentele medicale. Este capabil sa completeze clar și succint toate 

documentele medicale aflate în uz la nivelul 

spitalului  
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7.  Efectueaza externarea pacientului 

pediatric și întocmește planul de 

management ulterior.  

1. Este capabil să decidă în mod corect momentul 

externării pacientului.  

2. Este capabil să întocmească și să discute cu 

bolnavul, părinții sau tutorele  planul de monitorizare 

și tratament post-externare cu prezentarea succintă a 

posibilelor reacții adverse.   

3. Poate realiza legătura cu alți profesioniști din 

sănătate implicați în managementul post-externare al 

cazului, în special cu medicul de familie, se preocupă 

de integrarea profesională și socială a pacientului 

pediatric cu boli reumatologice pentru dobândirea 

independenței individuale și materiale în viața adultă 

8.  

 

Utilizează ghidurile și recomandările 

naționale și europene de practică 

medicală. 

Folosește corect  ghidurile și recomandările naționale 

și europene de practică medicală, atât în diagnostic 

cât și în tratament și argumentează situațiile în care 

se poate abate de la aceste ghiduri și recomandări.  
 

 

4.  ESTIMAREA BUGETULUI /PROGRAM – se face de către instituţia organizatoare 

acreditată. 

 

5. ORGANIZATORUL ŞI COORDONATORUL PROGRAMULUI DE STUDII 

COMPLEMENTARE:  

 

      Universităţile de Medicină şi Farmacie sau alte instituţii legal abilitate, propuse spre acreditare. 

 

6. VALIDAREA ŞTIINŢIFICĂ SE FACE DE CĂTRE: 

 

Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii   

 

7. ACREDITAREA ATESTATULUI SE FACE DE CĂTRE: 

 
Ministerul Sănătăţii  

 

8. AVIZAREA ŞI CREDITAREA ATESTATULUI:  

 

     Colegiul Medicilor din  Romania 

 

9. DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORULUI  DE ATESTAT 

 

9.1. Drepturi 

1. Efectuează consultații în ambulator pentru pacienții pediatrici cu afecțiuni reumatologice și 

poate indica internarea lor într-o secție de profil. Prescrie medicație pentru tratamentul 

ambulator (inclusiv medicație biologică) în conformitate cu ghidurile medicale și protocoalele 

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  

2. Examinează bolnavii la internare şi completează foaia de observaţie clinică generală.   

3. Întocmește planul de investigații paraclinice pentru pacienții internați cu afecțiuni 

reumatologice și foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator. 

4. Examinează zilnic bolnavii internați şi consemnează în foaia de observaţie: evoluţia, 

explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător.  

5. Obține consimțământul informat și informează pacientul/aparținătorul despre consecințele 

refuzului tratamentului medical. Informează pacientul/însoțitorul acestuia cu privire la 
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aspectele legate de boală, incluzând: diagnosticul, examinările paraclinice, tratamentul, date 

legate de evoluție și pronostic. 

6. La pacienții cu afecțiuni reumatologice efectuează tehnici și manopere cuprinse în baremul 

din programul de pregătire.   

7. Trimite pacienții la consulturi interclinice.  

8. Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte. 

9. Aplică ghidurile de practică medicală și poate iniția tratamentul biologic în conformitate cu 

protocoalele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  

10. Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de 

conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire. 

 

9.2. Obligaţii 

1. Asigură îngrijirea bolnavilor în conformitate cu regulile de bună practică și legislația în 

vigoare.  

2. Respectă protocoalele spitalului precum pe și cele naționale (aprobate de Ministerul Sănătății 

sau Casa Națională de Asigurări de Sănătate).  

3. Participă la consultări cu medicii din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele 

paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale. 

4. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă, la consulturile din aceeaşi secţie şi alte secţii 

şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei cât mai 

bune îngrijiri medicale a bolnavilor. 

5. Efectueaza consultații de specialitate în ambulator. 

6. Își dezvoltă pregatirea profesională prin participarea la cursuri de perfecționare, simpozioane, 

congrese. 

7. Păstrează secretul profesional, confidențialitatea și anonimatul pacientului şi oferă informaţii 

aparţinătorilor numai în interesul bolnavilor. 

8. Respectă drepturile pacienților conform legislației în vigoare; 

9. Respectă Statutul Colegiului Medicilor din Romania privind exercitarea profesiei de medic, 

precum și Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor. 

10 Respectă legislația medicală în vigoare, precum și Normele de etică și deontologie 

profesională.  
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10. Condiţii de înscriere la programul de pregătire (alcătuirea dosarului candidatului la 

program): 

 
Acces din grupa de specialităţi                   (selectati)         

 
Specificaţi: 

Alergologie si imunologie clinica           

Anestezie si terapie intensiva          

Boli infecţioase         

Cardiologie          

Dermatovenerologie           

Diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice         

Endocrinologie         

Expertiza capacitaţii de munca          

Farmacologie clinica         

Gastroenterologie         

Genetica medicala          

Geriatrie si gerontologie         

Hematologie         

Medicina de familie          

Medicina de urgenta         

Medicina interna         

Medicina muncii         

Medicina sportiva          

Nefrologie         

Neonatologie          

Neurologie          

Neurologie pediatrica          

Oncologie medicala          

Pediatrie - DA        

Pneumologie         

Psihiatrie         

Psihiatrie pediatrica          

Radioterapie         

Recuperare, medicina fizica si balneologie         

Reumatologie DA         

Chirurgie cardiovasculara         

Chirurgie generala         

Chirurgie orala si maxilo-faciala         

Chirurgie pediatrica         

Chirurgie plastica - microchirurgie reconstructiva 
        
Chirurgie toracica         

Chirurgie vasculara         

Neurochirurgie         

Obstetrica-ginecologie         

Oftalmologie         

Chirurgie şi ortopedie pediatrica         

Ortopedie si traumatologie         

Otorinolaringologie         

Urologie         

Anatomie patologica         

Epidemiologie          

Igiena          

Medicina de laborator         

Medicina legala           

Medicina nucleara          

Radiologie-imagistica medicala         

Sanatate publica si management         

Chirurgie dento-alveolara         

Ortodontie si ortopedie dento-faciala         

Farmacie clinica          

Laborator farmaceutic         

Medic medicina generala cu drept de libera 

practica         

Medic dentist cu drept de libera practica         

Farmacist cu drept de libera practica          
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Selectaţi: 

 Medic specialist în specialitatea/specialităţile- copie după certificatul de confirmare DA 

 Certificat de membru al CMR - copie - DA 

 Acordul angajatorului privind participarea la program - DA 

 Certificatul de înregistrare al CMI, pentru cei care nu se afla in relaţie contractuala cu CNAS sau 

alt angajator -DA 

 CV – dacă este impus de prevederile curriculare DA 

 Certificat de sănătate fizică şi psihică – dacă este impus de prevederile curriculare DA 

 Cartea de identitate – copie DA 

 Dovada achitării taxei de instruire - DA 

 

 

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA  

DATELOR CUPRINSE IN PROGRAMUL DE STUDII COMPLEMENTARE 

 

 
RESPONSABIL DE PROGRAM,      

Nume, prenume: Conf. Dr. Lazăr Călin 

Semnatura: 
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ANEXA I 
PROGRAMA ANALITICĂ  

 

MODULUL 1. – Reumatologie adulți  
 1. Antiinflamatoarele nonsteroidiene (AINS) si steroidiene in tratamentul bolilor reumatologice 

 2. Medicamente modificatoare  de boală “conventional synthetic disease-modifying antirheumatic 

drugs”/ csDMARDs (metotrexat, leflunomid, sulfasalazina, hidroxiclorochina, ciclosporina, 

ciclofosfamida, azatioprina, micofenolat mofetil) si “targeted synthetic disease- modifying 

antirheumatic drugs”/tsDMARDs (inhibitorii de Janus kinaza – tofacitinib, baricitinib)  în bolile 

reumatologice 

 3.Terapia biologică “biological original disease-modifying antirheumatic drugs”/boDMARDs si 

“biosimilar disease-modifying antirheumatic drugs”/bsDMARDs  în tratamentul bolilor 

reumatologice  

 4. Tratamentul ortopedico-chirurgical al bolilor reumatice. 

 5. Poliartrita reumatoidă și sindromul Felty 

 6. Boala Still  a adultului 

 7. Sindromul Sjogren 

 8. Spondiloartritele axiale (spondilita anchilozanta, spondilartrita axiala non-radiografica)  și 

periferice (artrita reactiva, artrita asociata bolilor inflamatoare intestinale, spondilartrita 

nediferentiata) 

  9. Artrita psoriazică 

10. Lupusul eritematos sistemic 

11. Sindromul antifosfolipidic 

12. Miopatiile inflamatorii 

13. Sclerodermia (sistemică, localizată) și bolile scleroderma-like  

14. Vasculitele sistemice 

15. Boala Behcet 

16. Artroza 

17. Necrozele aseptice de os 

18. Artropatii microcristaline 

19. Fibromialgia 

20. Osteoporoza, osteomalacia, osteopetroza 

21. Tumori primare ale osului, sinovialei si partilor moi ale aparatului locomotor; metastazele osoase 

22. Artritele infecțioase 

23. Reumatismul abarticular 

24. Manifestari reumatice in dislipidemii, boli hematologice,  boli endocrine 

25. Patologia reumatică în sarcină și alăptare 

 

MODULUL 2. Imagistica in reumatologie (radiologie, ultrasonografie, CT și RMN) 

1. Noțiuni radioimagistice de bază – principii de funcționare ale radiologiei convenționale, 

ultrasonografiei (US), rezonanței magnetice (RM), computer tomografiei (CT), scintigrafiei osteo-

articulară, Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET-CT). 

2. Semiologie radioimagistică. 

3. Rolul radiografiei osteo-articulare în afecțiunilor musculoscheletale (traumatisme, boli 

reumatologice, boli metabolice, boli genetice, tumori). 

4. Valoarea ecografiei musculo-scheletale (EMS) in diagnosticul si monitorizarea bolilor 

reumatologice. Tehnica de examinare, anatomie ecografica normala, modificari patologice ale 

articulațiilor 

5. Valoarea imagisticii prin rezonanță magnetică (IRM) in diagnosticul si monitorizarea bolilor  

reumatologice. 
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MODULUL 3. Tehnici și proceduri de recuperare la copil 
1. Principiile fundamentale ale recuperării medicale, medicinii fizice 

2. Evaluarea clinică şi funcţională în Medicina Fizică şi de Reabilitare. 

3. Terapii în Medicina Fizică şi de Reabilitare: Kinetoterapia şi masajul 

4. Modalităţi de terapie fizicală: folosirea tehnicilor de terapie fizicală, cunoştinţe de bază, efectele 

tratamentelor, indicaţii şi contraindicaţii. 

5. Terapie ocupaţională. Echipamente şi ajutoare tehnice 

6. Aplicatii ale Medicinei Fizice şi de Reabilitare în patologia musculoscheletala nontraumatica a 

copilului: inegalităţi ale membrelor inferioare, tulburări de creştere, scolioze idiopatice, congenitale şi 

secundare, artrite cronice, artroze secundare, miopatii 

 

MODULUL 4. Reumatologie pediatrică 
1.Definirea și progresele actuale  ale  reumatologiei pediatrice 

2. Structura,  funcțiile și dezvoltarea aparatului locomotor 

3. Noțiuni de imunologie fundamentală aplicate în reumatologia pediatrică:  imunitatea înnăscută, 

imunitatea adaptativă, reacțiile imune 

4. Inflamația și mecanismele agresiunii tisulare în bolile reumatologice inflamatoare pediatrice 

5. Rolul Vitaminei D în patologia reumatică pediatrică. Tulburările metabolismului fosfo-calcic.  

6. Noțiuni de farmacologie și tratament medicamentos antireumatic; adaptare pentru reumatologia 

pediatrică  

7. Tratamentul de recuperare medicală la copilul cu boli reumatologice 

8. Imunizări; particularități ale pacienților pediatrici cu boli reumatologice 

9. Abordarea pacientului pediatric cu boala reumatologică :  anamneză, examen clinic, investigații 

paraclinice, evaluarea stării de sănătate și a calității vieții (instrumente disponibile) 

10. Transferul pacientului pediatric  către reumatologul de adulți 

11. Artrita idiopatică juvenilă 

12. Spondiloartritele axiale și periferice în patologia reumatică pediatrică 

13. Lupusul eritematos sistemic cu debut juvenil 

14. Sindromul antifosfolipidic la copil și adolescent   

14. Dermatomiozita  cu debut juvenil 

15. Sclerodermia (sistemică, localizată)  în patologia reumatică pediatrică 

16. Sindromul Sjogren cu debut juvenil 

17. Vasculitele sistemice în patologia reumatică pediatrică (purpura Henoch-Schonlein, boala 

Kawasaki, arterita Takayasu, poliarterita nodoasă, granulomatoza cu poliangiită, boala Behcet) 

18. Sindromul de activare macrofagică  

19. Artrite corelate cu infecții: reumatismul articular acut și artrita reactivă poststreptococică, artrita 

septică și osteomielita, boala Lyme la copil și adolescent 

20. Manifestări musculo-scheletale în boli sistemice: boli metabolice, boli hematologice, boli renale, 

boli endocrine, fibroză chistică, boala celiacă 

21. Manifestări musculo-scheletale ale bolilor reumatice asociate cu immunodeficiențe 

21. Boli autoinflamatoare/sindroame febrile periodice ereditare: febra mediteraneană familială, Tumor 

necrosis factor receptor-associated periodic syndrome (TRAPS ), sindromul 

hiperimmunoglobulinemic D cu febră periodică, sindroame febrile periodice asociate cu criopyrine, 

febra periodică cu stomatită aftoasă, faringită și adenomegalie 

22. Sindroame de hipermobilitate 

23. Patologia post traumatică și sindroamele dureroase de suprasolicitare: sindromul de durere patelo-

femurală, osteocondrita disecantă, „cotul tenismenului” 

24. Boli osoase noninflamatoare la copil și adolescent: osteoporoza, boala Scheuermann, 

osteocondroze, boala Legg-Calve-Perthes 

25. Boli maligne ale scheletului și afecțiuni înrudite la copil și adolescent. 

26. Anemiile copilului.   
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27. Tulburari de hemostază și coagulare.   

28. Bolile maligne ale copilului (leucemii, limfoame, histiocitoza).  

29. Glomerulonefritele primare si secundare. 

30. Insuficiența renală acută. Boala cronică de rinichi.  
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ANEXA II 
Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice (maxim 2000 caractere) 

 

MODULUL 1. – Reumatologie adulți  
1. Metode de bilant articular si muscular. 

2. Examenul lichidului sinovial (interpretare). 

3. Artroscopia si biopsia sinoviala (indicații, interpretare). 

4. Teste de laborator folosite pentru depistarea procesului inflamator, factorilor reumatoizi, 

anticorpilor antinucleari, anticorpilor anti-proteine citrulinate și alți anticorpi relelvanți; corelatii cu 

aspecte clinice. 

5. Titrul complementului seric (total si fracțiuni): tehnică si semnificație. 

6. Metode de explorare a metabolismului fosfo-calcic. 

7. Densitometria osoasa (tehnici, interpretare). 

8. Interpretarea unei radiografii osteo-articulare. 

9. Infiltratiile intra-articulare si peri-articulare (efectuare, tehnică, indicații, contraindicații). 

10. Infiltratii paravertebrale si peridurale (tehnica, indicatii, contraindicatii). 

 

MODULUL 2. Imagistica in reumatologie (radiologie, ultrasonografie, CT și RMN). 

1. Interpretarea unei radiografii osteo-articulare. 

2. Interpretarea varstei osoase pe radiografia mâinii și genunchiului. 

3. Examinari ecografice ale articulatiilor (asistare, efectuare, recunoasterea structurilor normale si a 

modificarilor patologice ale acestora). 

4. Redactarea buletinului ecografic. 

5. Indicatiile imagisticii prin rezonanță magnetică (IRM) in afecțiunile musculoscheletale si 

integrarea rezultatului  în diagnosticul final. 

6. Indicațiile scintigrafiei osteoarticulare în afecțiunile musculo-scheletale și integrarea rezultatului în 

diagnosticul final. 

 

MODULUL 3. Tehnici și proceduri de recuperare la copil 
1. Tehnici de explorare clinică funcţională şi biologică a aparatului locomotor: clinice-bilanţ articular 

şi testing muscular. 

2. Tehnici de explorare paraclinica a aparatului locomotor –EMG, ecografii.  

3. Tehnici imagistice- radiologie, scintigrafice, RMN, CT- indicatii, interpretarea rezultatelor. 

4. Tehnici de kinetoterapie pasivă şi activă. Tehnici de masaj manual şi instrumental. Tehnici pentru 

reabilitarea funcţională a problemelor articulare (manuale şi instrumentale). Antrenarea (reantrenarea) 

musculară, stimularea activităţii musculare, antrenament funcţional. Tehnici pentru creşterea forţei 

musculare, pentru creşterea rezistenţei musculare, recâştigarea abilităţii. 

5. Infiltratii intra-articulare. 
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MODULUL 4. Reumatologie pediatrică 

1. Examenul clinic al sistemului musculo-scheletal la copil. 

2. Teste de laborator specifice in reumatologia pediatrica: tehnică si semnificație. 

3. Examenul lichidului sinovial (interpretare). 

4. Metode de explorare a metabolismului fosfocalcic. 

5. Interpretarea unei radiografii osteo-articulare la copil. 

6. Examinare ecografică si interpretarea imaginilor ecografice normale şi patologice ale sistemului 

musculo-scheletal.  

7. Alte metode imagistice folosite in diagnosticul bolilor reumatice (scintigrama osteoarticulara, 

tomografia computerizata, imagistica prin rezonanță magnetică): indicații, interpretarea 

rezultatelor. 

8. Interpretarea principalelor metode de investigare a afectarii de organ: radiografie pulmonara, 

probe functionale respiratorii, ECG, DLCO, examen sumar de urina, etc. 

9. Administrarea de substante medicamentoase: oral, injectabil subcutanat, intradermic, intravenos 

(sub supraveghere), in perfuzie endovenoasa periferica (inclusiv prepararea solutiilor si montarea 

perfuziei endovenoase) - sub supraveghere la copil și adolescent.  

10. Infiltratiile intraarticulare si periarticulare (efectuare, tehnica, indicații, contraindicații) la copil și 

adolescent.  

11. Inţelegerea şi aplicarea principiilor de cercetare ştiinţifică (planificare, design, desfăşurare, 

analiză, publicare). 

12. Inţelegerea şi aplicarea principiilor de etică în cercetarea medicală pediatrică. 
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ANEXA III 

 
TEMATICA DE EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI DE STUDII 

COMPLEMENTARE (maxim 3000 caractere) 

 

Reumatologie adulți  
1. Poliartrita reumatoidă și sindromul Felty 

2. Boala Still  a adultului 

3. Sindromul Sjogren 

4. Spondiloartritele axiale (spondilita anchilozanta, spondilartrita axiala non-radiografica)  și 

periferice (artrita reactiva, artrita asociata bolilor inflamatoare intestinale, spondilartrita 

nediferentiata) 

5. Artrita psoriazică 

6. Lupusul eritematos sistemic 

7. Sindromul antifosfolipidic 

8. Miopatiile inflamatorii 

9. Sclerodermia (sistemică, localizată) și bolile scleroderma-like  

10. Vasculitele sistemice 

11. Boala Behcet 

12. Artroza 

13. Necrozele aseptice de os 
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14. Artropatii microcristaline 

15. Fibromialgia 

16. Tumori primare ale osului, sinovialei si partilor moi ale aparatului locomotor; metastazele osoase 

17. Artritele infecțioase 

18. Reumatismul abarticular 

19. Manifestari reumatice in dislipidemii, boli hematologice,  boli endocrine 

20. Patologia reumatică în sarcină și alăptare. 

 

Reumatologie pediatrică 
1.Inflamația și mecanismele agresiunii tisulare în bolile reumatologice inflamatoare pediatrice 

2. Rolul Vitaminei D în patologia reumatică pediatrică. Tulburările metabolismului fosfo-calcic.  

3. Tratamentul de recuperare medicală la copilul cu boli reumatologice 

4. Imunizări; particularități ale pacienților pediatrici cu boli reumatologice 

5. Artrita idiopatică juvenilă 

6. Spondiloartritele axiale și periferice în patologia reumatică pediatrică 

7. Lupusul eritematos sistemic cu debut juvenil 

8. Sindromul antifosfolipidic la copil și adolescent   

9. Dermatomiozita  cu debut juvenil 

10. Sclerodermia (sistemică, localizată)  în patologia reumatică pediatrică 

11. Sindromul Sjogren cu debut juvenil 

12. Vasculitele sistemice în patologia reumatică pediatrică (purpura Henoch-Schonlein, boala 

Kawasaki, arterita Takayasu, poliarterita nodoasă, granulomatoza cu poliangiită, boala Behcet) 

13. Sindromul de activare macrofagică  

14. Artrite corelate cu infecții: reumatismul articular acut și artrita reactivă poststreptococică, artrita 

septică și osteomielita, boala Lyme la copil și adolescent 

15. Manifestări musculo-scheletale în boli sistemice: boli metabolice, boli hematologice, boli renale, 

boli endocrine, fibroză chistică, boala celiacă 

16. Manifestări musculo-scheletale ale bolilor reumatice asociate cu immunodeficiențe 

17. Boli autoinflamatoare/sindroame febrile periodice ereditare: febra mediteraneană familială, Tumor 

necrosis factor receptor-associated periodic syndrome (TRAPS ), sindromul 

hiperimmunoglobulinemic D cu febră periodică, sindroame febrile periodice asociate cu criopyrine, 

febra periodică cu stomatită aftoasă, faringită și adenomegalie 

18. Sindroame de hipermobilitate 

19. Patologia post traumatică și sindroamele dureroase de suprasolicitare: sindromul de durere patelo-

femurală, osteocondrita disecantă, „cotul tenismenului” 

20. Boli osoase noninflamatoare la copil și adolescent: osteoporoza, boala Scheuermann, 

osteocondroze, boala Legg-Calve-Perthes. 

 

 Examenul final va consta din :  

1. Probă scrisă (subiecte grilă sau redacționale). : 3 ore 

2. Examen practic cu pacient : 1 ora 

3. Examen practic fără pacient: interpretarea unor date paraclinice – 1 oră 

Evaluarea finală pentru obţinerea atestatului se poate organiza doar in centrele de pregătire care 

îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate. 
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