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HOTĂRÂRE nr. 11/28.01.2018 

 

Pentru punerea în dezbatere publică a măsurilor compensatorii în vederea 

completării numărului de ore teoretice şi practice corespunzător programei de 

pregătire unitare 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din legea 229/2016 privind 

organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, 

organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România,  

 

 Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în 

ședința din data de 28.01.2018, emite următoarea  

 

Hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă punerea în dezbatere publică a măsurilor compensatorii în 

vederea completării numărului de ore teoretice şi practice corespunzător programei 

de pregătire unitare prevăzute în anexa. 

 

Art. 2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data emiterii acesteia. 

 

 

 

Președinte, 

 

Elena CĂCIULAN 
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ANEXA 

 

Măsuri compensatorii în vederea completării numărului de ore teoretice şi 

practice corespunzător programei de pregătire unitare 

 

 

1. Prin competențe dobândite pentru calificarea de fizioterapeut se înțeleg acele 

competențe oferite de programele de licență acreditate sau autorizate provizoriu 

în specializările prevăzute la art. 11 din legea 229/2016, denumită în continuare 

lege, furnizate de instituțiile de învățământ superior; 

 

2. Măsurile compensatorii se aplică în vederea completării numărului de ore 

teoretice şi practice corespunzător programei de pregătire unitare 

prevăzută în normele metodologice până la data de 1 ianuarie 2021 pentru: 

a) persoanele posesoare ale unui titlu prevăzut la art. 11 din lege și obținut după 

intrarea în vigoare a acesteia; 

b) persoanele care au obținut titlul înaintea acestei date și care, până la data 

respective, nu au acumulat 10 ani de experiență în exercitarea profesiei.  

 

3. Studenților care se înscriu în anul universitar 2017-2018 și 2018-2019 și obțin 

licența în anul 2020, respectiv 2021 li se acordă posibilitatea de îndeplinire a 

măsurilor compensatorii în timpul celor trei ani de studii de licență. 

 

4. Începând cu data de 1 decembrie 2021 Colegiul Fizioterapeuților din România 

va elibera autorizații de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut doar 

absolvenților de programme de studii de licență care obțin cunoștințele și 

competențele oferite de programa de pregătire unitară.   

 

5. Pentru fiecare solicitant măsurile compensatorii vor fi stabilite printr-o decizie 

a Comisiei pentru avizare profesională a Colegiului fizioterapeuților din 

România, în funcție de gradul de acoperire a competențelor oferite de 

programele prevăzute la punctul 1 din prezenta propunere.   

 

6. Îndeplinirea măsurilor compensatorii stabilite prin decizie de către Comisia 

pentru avizare profesională a Colegiului fizioterapeuților din România se va 

realiza, la alegere, prin una din următoarele modalități: 

a) Examen – organizat de instituțiile de învățământ superior care au acord de 

colaborare cu Colegiul Fizioterapeuților din România; 

b) An complementar organizat de instituțiile de învățământ superior cu 

programe de studii de licență în fizioterapei, kinetoterapei și motricitate 

special sau balneofiziokinetoterapie; 
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c) Cursuri postuniversitare organizate de instituțiile prevăzute la punctul 6 

alin.b) și creditate de Colegiul Fizioterapeuților din România – în baza 

OM5160/2015 privind organizarea de studii postuniversitare de educație 

permanentă de către instituții de învățământ superior acreditate; 

d) Cursuri de competență acreditate, elaborate de universități și creditate de 

Colegiul Fizioterapeuților din România;  

 

7. Decizia prin care se stabilesc măsurile compensatorii va preciza expres 

disciplinele necesare completării competențelor necesare obținerii autorizației de 

liberă practică de fizioterapeut. 

 

8. În cazul în care denumirea disciplinelor din programele de studii de licență 

prevăzute la art. 11 din lege nu este foarte clară în ceea ce privește competențele 

oferite, Comisia pentru avizare profesională a Colegiului fizioterapeuților din 

România solicită universității emitente fișa de disciplină.  

 

9. Pentru realizarea măsurilor compensatorii, Colegiul Fizioterapeuților din 

România încheie acorduri de colaborare cu instituțiile de învățământ superior 

care au program de licență acreditat  sau autoriat provizioriu în specializarea 

fizioterapie, kinetoterapie și motricitate specială și balneofiziokinetoterapie și 

recuperare. 

 

10. În baza documentului emis de universități, Colegiul Fizioterapeuților din 

România consideră măsurile compensatorii pentru completarea competențelor 

necesare exercitării profesiei  de fizioterapeut ca fiind îndeplinite. 
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PROGRAMA DE PREGĂTIRE UNITARĂ 

 

1.    Instruire teoretică: 

a) Științe biomedicale și fizice:  

-       Anatomie; 

-       Biomecanică;  

-       Fiziologie;  

-       Fiziopatologie;   

-       Kinesiologie; 

-       Farmacologie;  

-       Semiologie  

-       Biochimie  

-       Bazele generale ale exerciţiului fizic; 

-       Radiologie și imagistică; 

 b) Științe sociale, comportamentale, administrative și tehnologice:  

- Psihologie normală şi patologică 

- Sociologie aplicată; 

- Deontologie profesională;   

- Comunicare și consiliere în fizioterapie 

- Tehnologia informației și a comunicării; 

- Metodologia cercetării științifice; 

- Limbă străină . 
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c) Științe clinice: 

- Examinare fizioterapeutică; 

- Terapia cu factori fizicali; 

- Managementul durerii; 

- Masaj; 

- Tehnici de manevrare a bolnavului ; 

- Ortezare-protezare; 

- Igienă şi prim ajutor; 

- Terapie manuală; 

- Fizioterapie în patologii ale sistemelor cardiovascular, respirator,  musculo-

scheletal, neurologic, neuro-endocrin, metabolic, uro-genital și a altor condiții 

medicale și chirurgicale întâlnite frecvent în practica fizioterapeutului.    

- Fizioterapie în pediatrie, geriatrie, traumatologie sportivă, reumatologie, 

oncologie și îngrijiri paleative. 

  

2.    Formare clinică: 

a) Stagii clinice în baze de recuperare (pe specializări: ortopedie, neurologie, 

etc.); 

b) Stagiu de practică în centre de asistenţă socială și școli speciale; 

c) Stagiu de practică în staţiuni balneoclimaterice; 

d) Stagiu clinic de vară. 

 


