
PROIECT Măsuri compensatorii în vederea completării numărului de ore teoretice şi 
practice corespunzător programei de pregătire unitare 
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 respectivă, nu au 
acumulat 10 ani de experiență în exercitarea profesiei. 
 
In Lege scrie : 
Art. 12: 
(1) În vederea obținerii titlului oficial de calificare în fizioterapie, pentru solicitanții 
ale căror competențe nu corespund calificării de fizioterapeut, se vor aplica măsuri 
compensatorii, pe o perioadă de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(2) Măsurile compensatorii sunt stabilite de către Colegiul Fizioterapeuților din 
România în colaborare cu instituțiile de învățământ superior care au un program 
de licență acreditat în specializarea fizioterapie, kinetoterapie și motricitate 
specială, balneofiziokinetoterapie și recuperare. 

(3) Măsurile compensatorii au în vedere completarea numărului de ore teoretice și 
practice corespunzător programei de pregătire unitare prevăzute în normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi, în vederea completării cunoștințelor, 
aptitudinilor și competențelor necesare. 

 

Din Lege se subintelege ca doar persoanele care nu intrunesc vor fi supuse masuri 
compensatorii. 

Asta nu inseamna ca aceste persoane care  deja au drept de “fizioterapeut”? (cele 
de mai jos) fara sa treaca de marusile compensatorii nu mai pot practica meseria 
din 2021 daca nu completeaza numarul de ore teoretice si practice? 

 

Art. 11.Prin titlu oficial de calificare în fizioterapie se înțelege: 

a) diplomă de licență eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată sau 
autorizată provizoriu din România în următoarele specializări: 

(i) fizioterapie; 

(ii) fiziokinetoterapie; 



(iii) kinetoterapie, cu durată de studii de 4 ani; 

(iv) educație fizică și sport, specializarea kinetoterapie și motricitate specială, cu 
durată de studii de 3 ani; 

(v) kinetoterapie, cu durată de studii de 3 ani; 

(vi) educație fizică și sport, specializarea cultură fizică medicală; 

(vii) educație fizică și sport, cu vechime în recuperarea medicală de cel puțin 19 
ani, angajat în sistemul sanitar și balnear sau de asistență socială ca profesor de 
cultură fizică medicală; 

(viii) balneofiziokinetoterapie și recuperare; 

b) diplomă de licență sau un alt titlu de fizioterapeut/maso- 
kinetoterapeut/kinetoterapeut, eliberate de unul dintre statele prevăzute la art. 
10 sau de un stat terț recunoscut ori echivalat în România de către Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform legii; 

c) adeverință de absolvire a examenului de licență în fizioterapie, kinetoterapie și 
motricitate specială, balneofiziokinetoterapie și recuperare, eliberată la cererea 
absolventului, care este valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai 
mult de 12 luni de la data emiterii; 

d) orice altă diplomă de licență eliberată de către o facultate acreditată care nu 
corespunde specializărilor de la lit. a) și care este însoțită de o adeverință eliberată 
de facultatea respectivă, care atestă că programa de pregătire pentru obținerea 
diplomei de licență respective corespunde cu cea de pregătire pentru exercitarea 
profesiei de fizioterapeut, în condițiile prezentei legi. 

 

Art. 8. - 
Profesia de fizioterapeut se exercită pe teritoriul României de către persoanele 
prevăzute la art. 7, care îndeplinesc următoarele condiții: 

a) dețin un titlu oficial de calificare în fizioterapie, astfel cum sunt definite la art. 11; 

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate 
prevăzute la art. 23; 

c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei, condiție 
dovedită cu certificat medical eliberat conform legii; 

d) sunt membri ai Colegiului Fizioterapeuților din România. 

Art. 14. - 
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(1) În sensul prezentei legi, fizioterapeutul își exercită profesia pe baza autorizației 
de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România, avizată 
anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere 
civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. 

(2) Anual, fizioterapeutul este obligat să facă dovada obținerii de credite de 
educație medicală continuă, avizate de către Colegiul Fizioterapeuților din 
România, conform legislației în vigoare. 

(3) Numărul minim de credite de educație medicală continuă pe care un 
fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual se stabilește prin normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi. 

 
Apoi: 
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; 

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; 

 
Cand se vor lua aceste decizii? 
Programa propusa mi se pare foarte adecvata. Singurul deficit este ca nu ati 
specificat nicaieri un numar de ore pentru fiecare disciplina 
Banuiesc ca si institutiile producatoare de fizioterapeuti ar trebui sa isi 
alinieze curicula pentru propunerea colegiului, si in acelasi timp, din cate 
cunosc, o asftel de curicula comasata doar in 3 ani de studiu conform 
programei Bologna, ar fi cam de minim 8 ore pe zi 5 zile pe saptamana de 
asistenta studentului la orele de curs. 
Sunt de acord ca “Terapia manuala” si metodologia unei biomecanici 
aplicate pe bune cum ar trebui sa fie si metode de evaluare integrata si 
psihologia comunicarii nu sunt bine integrate in sistemul actual si sunt 
obligatorii doar ca de asemenea, este nevoie de profesori bine pregatiti care 

Commented [E1]: Sunt de accord, exista ceva norme in 
vigoare, sau urmeaza? 
Cum se aleg aceste cursuri, in ce baza se acrediteaza? 
 



sa le poata sustine si multe ore in programa de studiu ca sa poata fi 
dobandite. 
 
Cum se va face selectia profesorilor care predau aceste materii in 
universitati? 
Se va uniformiza o curicula clara cu manuale pentru profesorii care predau 
ca sa se uniformizeze sistemul educational? Cumpropuneti restructurarea 
curiculei universitare de studii de licenta si de master?  
De asemene consider ca in momentul in care de exercitii fizice aplícate 
pentru recuperare medicala consta in cunoasterea si experimentarea  de 
catre terapeut a acestor exercitii capabilitatea terapeutului de a executa niste 
exercitii, este foarte important ca viitorii terapeuti sa nu fie privati de ore 
practice care sa ii invete elemente din atletism si gimnascica, pentru ca acolo 
chiar invata clar metodologie de predare a scolii mersului si elemente de 
alergare si elemente de antrenament care le vor foloin crearea unor planuri 
de lectie in beneficiul pacientului. 
  
Cine va evalua practicantii fizioterapeuti de cunostinte ca sa li se dea un 
feedback in legatura cu cunostinte pe care le avea de imbunatatit la metoda 
lor de lucru? 
Cate credite anuale au nevoie sa indeplineasca pentru a-si mentine atestatul 
de libera practica? 
 
Ca si concluzie, cum abilitati clinici private pentru a primi studenti la 
practica, cum abilitati scoli pcare ofera cursuri de formare si perfectionare 
in acest domeniu? Si cum evaluati numarul de credite pe care fiecare curs in 
va oferi pentru cursanti? 
Ca si feedbackconstructiv, unele lucruri ar tresa fie mai clare, cum este 
mentinerea permisului de libera practica si eliberarea acestuia pana in 2021 
sau pentru cei care deja sunt fizioterapueti.  
Mai specific in metodele de evaluare ale celor care activeaza, de mai bine de 
10 ani in domeniu, sau pe categorii de de experienta. 
Cui aplicati masurile de evaluare si toate cele mantionate mai sus  
Pentru ca exista niste mici discordante in cele 2 documente oficiale dupa 
cum am mentionat in prima parte a documentului. 
Cu respect, 



Elena Gheorghita , Kinetorerapeut. 
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