
10.02.2018 - Georgiana Besoi  
Buna ziua! 
Din punctul meu de vedere, materiile expuse de dumneavoastra sunt cele necesare oricarui 
kinetoterapeut pentru a-si putea exercita meseria asa cum trebuie! Mare parte din ele le-am parcurs, 
daca nu chiar toate (exceptie ortezare-protezare care a fost curs predat în cadrul 
ortopediei)imagistică si cred ca informatică (materii mai puțin importante pe vremea aceea)!Si 
oricare din ele mi-ar lipsi mi s_ar parea normal sa mi_l completez!As dori sa va susțineti punctul 
de vedere,pentru ca nu mi se pare normal că unii si_au tocit creierii pe băncile facultății iar altii au 
facut facultatea de "Fitness"!Ne numim toti Fizioterapeuti,implicit trebuie să avem toti aceeasi 
foaie matricolă!!!  
Va multumesc! 
______________________________________________________________________________ 
10.02.2018 - Marius Borta - membru al CONSILIULUI TERITORIAL AL 
FIZIOKINETOTERAPEUTILOR RAMNICU VALCEA 
Buna seara! 
  Va scriu acest email avand in vedere discutiile despre masurile compensatorii care sa alinieze 
materiile studiate de toate categoriile de absolventi care s-au ales cu o diploma ce a permis 
exercitarea profesiei de kinetoterapeut pana in prezent, sau fiziokinetoterapeut de acum inainte.  
  Consider ca am dobandit cu totii autorizatia de exercitare a acestei profesii in conditiile legilor 
aflate in vigoare la momentul respectiv si cred ca ne putem exercita profesia in continuare la fel 
de bine ca si pana acum, indiferent de faptul ca avem 2-3 materii studiate in plus sau in minus. Cei 
care vor absolvi cursurile unei facultati de profil in momentul in care legea 226/2016 isi face 
efectele, trebuie sa fi parcurs aceste materii pentru ca aceasta va fi legea in momentul finalizarii 
studiilor. 
  Propunerea mea pentru dumneavoastra este sa se aiba in vedere un numar maxim de materii care 
sa nu fi fost parcurse in curicula precedenta (2,3,4 - nu 10) si sa se aplice masurile prezentei legi 
pentru cei care vor absolvi in timp ce aceasta lege isi face efectele. 
______________________________________________________________________________ 
11.02.2018 - Maria Magdalena Alecsandri 
Bună ziua! 
Am citit ,,Proiectul-măsuri-compensatorii ..." și vin cu urmatoarea propunere:  
-persoanele care isi exercita profesia si au gradele profesionale de specialist sau principal 
dobândite la data intrării în vigoare a legii 229/2016, să nu intre sub incidența prezentului proiect  
Programele de studiu la Universități s-au modificat in fiecare an si se vor modifica in continuare, 
actualizarea si completarea cunoștințelor putandu-se efectua prin cursuri anuale si nu prin reluarea 
studiilor universitare , care au fost finalizate. 
Cred ca acest proiect trebuie să se adreseze numai persoanelor care au început studiile ulterior 
intrării în vigoare a legii 229. 
Mai există un aspect neluat in considerare si anume , o parte deja au urmat și master pe specializare. 
Cred ca nu ar trebui să se ignore acest lucru in conditiile  in care majoritatea disciplinelor sau chiar 
toate se regăsesc în cei 5 ani de studiu. De ce aceasta repetiție? Care e scopul? 
______________________________________________________________________________ 
11.02.2018 - Enache Constantin 
Buna ziua! Numele meu este Enache Constantin, kinetoterapeut in Valenii de Munte si in urma 
analizarii legii 229/2016 am ajuns la concluzia ca nu este corect si bine format.  
Se intelege ca doar cei care nu se incadreaza la punctul 11 vor face masuri compensatorii.  



Drept urmare propun ca la proiectul privind masurile compensatorii sa fie eliminata litera b de la 
punctul 2 pentru ca legile nu se aplica retroactiv, iesirea din vigoare a unui act normativ se face 
prin abrogare, atunci cand apare altul care sa il inlocuiasca, nerespectarea acestui aspect duce la 
conflicte intre legi. 
______________________________________________________________________________ 
Buna ziua,  
Cosmin Oproiu 
Nu mentionati nimic despre cei care au terminat EFS cursuri zi 4 ani cu specializarea EFS si Master 
Kinetotetapie care au ALP valabiil - Profesor Cultura Fizica Medicala si profeseaza in domeniu. 
S-au supus legilor in vigoare la momentul respectiv. Este ilegal, neconstitutional sa aplici o lege 
retroactiv excluzadu-i din sistem printr-o lege care a intrat in vigoare la ani dupa ce ei s-au incadrat 
legal. Sa ii transformi in someri refuzand sa le eliberezi alte autorizatii. Cred ca nu ati luat in 
considerare impactul social. Exista si articolul 12 din lege sa inteleg ca vom fi incadrati acolo? 
 
Revin cu argumente punctual pentru cei cu 4 ani de studii de licenta cu specializarea E.F.S.  si 
Master in recuperare medicala care activeaza in sistem si au ALP valabil - Profesor cultura Fizica 
Medicala. 
Ce este subliniat sunt disciplinele pe care programa mea le-a acoperit in cei  4 ani de studii de 
licenta/zi la care se adauga si cei 2 ani de studii de Master. De aceea sustin ca trebuie 
acordate  masuri complementare si celor care au terminat cu specializarea E.F.S. si sunt deja in 
sistem cu contract de munca pe perioada nedeterminata valabil. 
Celelate pot fi acoperite cu usurinta de una din variantele din acest proiect unitar. 
Pe langa aceste discipline in programa mea mai sunt de mentionat si altele care nu apar aici 
si  constituie o baza teoretica solida pt practicarea acestei profesii.   
La formarea clinica mentionez:  am cele 6 luni de practica care au fost necesare eliberarii 
ALP-ului la care se adauga si cei 3 ani de cand lucrez in sistem cu program intreg de 8 ore. 
  
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 . 
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, musculoscheletal, 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: La formarea clinica mentionez:  am cele 6 luni de parctica care au fost 
necesare eliberarii ALP-ului la care se adauga si cei 3 ani de cand lucrez in sistem cu program 
intreg de 8 ore. 
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. 
______________________________________________________________________________ 
 
12.02.2018 - Marius Iordache 
 
Daca voi credeti ca aceste masuri compensatorii reprezinta calcaiul lui Achile exista o solutie 
posibila de rezolvare a situatiei. Eu cred ca este posibil si legal, legea la art. Art. 11. spune ca: 
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; .... etc. 
toti cei care au terminat o facultate si care si-au dat licenta au o diploma de licenta 
 La art. 12 se spune: (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. 
 Ce inseamna asta? inseamna ca masurile compensatorii se aplica persoanelor care nu au un titlu 
oficial de calificare (= diploma de licenta) si doresc acest lucru. Adica doar celor care nu si-au dat 
licenta. 
Ce mai spune legea la 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; 
Mai sunt cateva puncte la art. 8 dar nu sunt relevante pentru discutie 



 Sa recapitulam: la art 12 se spune ca masurile compensatorii se aplica solicitantilor a caror 
competente  nu corespund calificarii de fizioterapeut. Ce inseamna sa ai calificare de fizioterapeut? 
inseamna sa ai titlu oficial de calificare. Ce inseamna titlu oficial de calificare? inseamna sa ai o 
diploma de licenta. Toate aceste aspecte ne duc la concluzia ca toti cei care au terminat facultatea 
inaintea promulgarii legii si care au obtinut diploma de licenta nu au obligatia de a aplica pentru 
masurile compensatorii. 
 Mergand pe varianta asta insa se creaza un dezechilibru intre cei care vor termina facultatea si cei 
care au terminat-o deja d.p.d.v al competentelor. Acest aspect va fi o problema la obtinerea 
cardului profesional european. Propunerea mea pentru rezolvarea problemei cat mai elegant este 
ca aceste masuri compensatorii sa fie aplicate obligatoriu tuturor celor care vor da licenta dupa 
intrarea in vigoare a legii si celor care sunt licentiati pana la intrarea in vigoare a legii daca  vor 
dori sa obtina cardul profesional european. In felul acesta pentru cei din urma aplicarea la masuri 
va fi benevola si nu vor mai exista discutii. 

 _____________________________________________________________________________

De la: acasandri magda <magda_lismanu220@yahoo.com> 

Subiect:  
Către: cn@cfizio.ro 
Data: Duminică, 11 Februarie 2018, 9:49 

Bună ziua! 
Am citit,, Proiectul.Masuri compensatorii ...", si vin cu urmatoarea propuneri: 

1.Persoanele care dețin gradele profesionale de specialist sau principal dobândite anterior intrării
în vigoare a legii 229/2016, să nu intre sub incidența prezentului proiect. 

2.Persoanele care au finalizat studiile de licență cu cel putin 5 ani înaintea legii 229 /2016, să
fectueze cursuri anuale de actualizare si nu ore teoretice si practice compensatorii, precum se face 
in toate celelalte profesii ,inclusiv cele din domeniul medical. Studiile universitare de licență nu se 
efectuează la infinit, cu fiecare lege care apare. 
Cred ca aceasta lege trebuie aplicata  incepand cu generatiile care incep studiile, la data  intrarii in 
vigoare a legii si nu retroactiv. 
Nu se poate anula un titlu universitar si nici nu se poate refuza sau impiedica  exercitarea unei 
profesii dobândite în mod legal, prin legi ulterioare. Cred ca ultimatumul cu privire la eliberarea 
ALP  incepand cu 2021, este necesar să fie reconsiderat.  
Un alt aspect este cel al costului acestui an compensator. Cine va suporta aceasta cheltuială? 
O altă mentiune care este necesar să fie luată în considerare este cea referitoare la  masterele  pe 
specializare, atat  cele de la U.M.F  cât si la Facultatea de Sport .De ce nu sunt luate în considerare, 
atâta timp cât  sunt acreditate? Acestea completează  studiile de licență. 
Persoanele care au efectuat toate disciplinele prevăzute pt. anul suplimentar compensator si care 
au susținut examenele aferente, dar care nu se încadrează la alin. a si b din  prezentul Proiect, de 
ce sa le mai efectueze încă o data? 
În speranța că vor fi luate în considerare cele semnalate de subsemnata , va multumesc anticipat. 
______________________________________________________________________________ 

mailto:magda_lismanu220@yahoo.com
mailto:cn@cfizio.ro


12.02.2018 - Stan Alexandra 
 
Buna seara, 
   In proiectul propus de dumneavoastra se specifica faptul ca masurile compensatorii se vor stabili 
printr-o decizie a comisiei pentru  avizare profesionala a Colegiului Fizioterapeutilor. Cine face 
parte din aceasta comisie si cum au fost alesi membrii?  
   De ce doar cei care au experienta de 10 ani sunt scutiti de aceste masuri compensatorii?  Daca 
un terapeut are experienta in piata muncii de 5 sau 7 ani nu este suficient?  
   La instruirea teoretica apar farmacologia  si bazele exercitiului fizic.  De ce sunt necesare aceste 
notiuni? Noi nu avem voie sa prescriem medicamente. Trebuie sa avem niste notiuni generale 
legate de actiunea medicamentelor asupra organismului dar asta tot nu ne ajuta la nimic. 
Prescrierea de medicamente  sau recomandarile privind tratamentul medicamentos se fac de catre 
medic! La exercitiul fizic sunt notiuni de sport! Clasificarea exercitiilor fizice sau definitia 
exercitiului fizic sunt si ele inutile!  
   Apare si limba straina printre stiintele sociale comportamentale, administrative și tehnologice. 
Apare si in ghidul WCPT? Francezii sunt obligati sa invete germana sau englezii sunt obligati sa 
faca greaca? Eu am avut in facultate obligatoriu limba straina...si am avut un profesor care ma 
invata engleza facuta in clasa a IV-a....foarte util! 
   La formarea clinica apar tot felul de stagii...aici totul este ambiguu! De ce stagiu de vara? Daca 
e facut in iarna nu este bun? Stagiul in scoli speciale este pentru cei care detin si o calificare in 
sensul asta ( cursuri ce tin de DPPD). 
   Se doreste o pregatire unitara...Cum veti obtine acest lucru? La noi inca se preda din carti scrise 
in anii '90. Sunt si carti post 2000 care si ele sunt cu copy - paste  dupa cele din '90 Trebuie sa 
tinem pasul cu secolul in care traim!  Recuperarea este intr-un progres continuu...Eu am facut 
multe cursuri de perfectionare pentru ca facultatea nu mi-a oferit pregatirea necesara!  Propun sa 
se introduca in programa dispozitivele robotice folosite in recuperare, hidrokinetoterapia ( nu 
inot), fizioterapia la gravide, terapia Bobath , Vojta, reeducarea posturala globala, tapingul, 
etc.    Astept raspunsul dumneavoastra! 
______________________________________________________________________________ 
 
13.02.2018 - Bădulescu Dan 
 
Buna ziua, 
Am citit propunerea dumneavoastra si sunt total indignat.Am sa va argumentez de ce: 
In primul rand aceste masuri sunt discriminatorii, prin felul in care vreti sa le aplicati, doar 
anumitor persoane care inca nu au acumulat 10 ani de vechime in domeniu la data intrarii in 
vigoare a legi 229/2016.Ori se aplica pentru toate generatiile ori nu se mai aplica deloc! 
Am sa va dau un exemplu banal, doua persoane care au terminat in acelasi an,aceeasi specializare, 
se angajeaza in perioade diferite.Asa se face ca una dintre persoane reuseste sa cumuleze 10 ani 
iar cealalta doar 9 ani si 6 luni , la data intrarii in vigoare a legi. De ce cea de-a doua persoana intra 
sub incidenta legii iar prima nu?Oare nu au dobandit aceleasi cunostinte in facultate? 
Prin faptul ca prima persoana are o vechime mai mare cu 6 luni decat a doua inseamna ca are o 
calificare superioara?Si exemplele pot continua. 
In al doilea rand legile nu se pot aplica retroactiv: 
Neretroactivitatea legii a devenit un principiu constituțional odată cu intrarea în vigoare a 
Constituției din anul 1991. Astfel, de-atunci, acesta trebuie respectat obligatoriu. 



Deci daca vreti sa aplicati aceste masuri compensatorii faceti-o de aici incolo sau in cel mai bun 
caz celor care solicit aceste masuri compensatorii in mod expres. 
Nu puteti sa uniti sub aceeasi umbrela mai multe specealizari care au fost gandite de la bun inceput 
de Ministerul educatiei a fi separate.Dovada sunt calificarile noastre balneo,fizio,kineto, precum 
si diferentele grilei de salariale prevazute in legea 153/2017, cu completarile ulterioare. 
Mi-ar placea sa vad ca generatiile ce urmeaza a fi formate sa fie unite sub aceeasi 
titulatura"Fizioterapeut" si cred ca in aceasta directie trebui sa va canalizati energia si resursele. 
Cand ati gandit aceasta lege nu cred ca ati luat in calcul consecintele aplicarii ei in contextul actual. 
Nu cred ca ati luat in calcul efortul financiar care trebuie sa il faca persoanele vizate de aceasta 
lege,timpul pierdut si neplacerile create pacientilor si angajatorului, care credea ca are angajata o 
persoana calificata, nu una in curs de calificare. 
De asemenea nu cred ca ati lut in calcul impactul negativ asupra colegilor care lucreaza deja in 
alte tari si cad sub incidenta acestei legi.Sau a strainilor care au studiat la noi in tara si dupa ce si-
au dobandit calificarea sau intors in tarile de provenienta unde profeseaza ceea ce au invatat. 
De ce nu putem sa luam si noi exemplul medicilor care desi au rezidentiate diferite ca numar de 
ani toti au dreptul de libera practica fara a mai fi nevoiti sa se supuna masurilor compensatorii. 
 
P.s Fiind o dezbatere publica,transparenta,ma astept sa vad comentariul pe site! 
 
Cu respect, Badulescu Dan 
   Kt.Pl. 
______________________________________________________________________________ 
 
14.02.2018 - Dragan Marius, Profesor CFM, Sibiu        
 
Buna dimineata, 
Numele meu este Dragan Marius, lucrez la Spitalul Clinic Județean Sibiu, in cadrul Secției de 
Reabilitare Medicală I, ca Profersor CFM din 2010 
Am rugămintea, observația, sugestia și propunerea in același timp dacă se poate modifica 
paragraful/articolul 2 din Proiectul de Măsuri Compensatorii: 
" 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" 
 
Sa fie modificata perioada de la 10 la 5 ani, deoarece, oricum după 5 ani de la angajare poți sa 
dai Principalul pe postul pe care-l ocupi.... adică Kinetoterapeut Principal sau Profesor CFM 
Principal, etc 
Consider ca in 5 ani de zile la locul de munca asimilizezi suficientă informație, capeți suficientă 
experiența dacă dorești sa fi un bun profesionist. 
La orice angajare, interviu se cer minim 2-3 ani de experiența in domeniu, sau la locul de munca, 
de aceea eu consider ca 5 ani ar fi suficienți. 
 
Va mulțumesc pentru răbdarea acordată și aștept cu nerăbdare un Feed-back din partea 
Dumneavoastră! 
______________________________________________________________________________ 
 
 



Popescu Lik 
Buna ziua eu Popescu Mihai Vasilica si sotia mea Popescu Ioana nu suntem de acord cu măsurile 
compensatorii,suntem kinetoterapeuti nu fizioterapeuti.Va multumim 
______________________________________________________________________________ 
 
15.02.2018 - Irina Straciuc 
 
Buna ziua,  
Doresc sa mentionez ca nu sunt de acord cu masurile compensatorii.  
Conform articolului 12 din Legea 229/2016, acestea nu se aplica retroactiv. 
Va multumesc! 
Cu stima,  
_____________________________________________________________________________ 
 
18.02.2018 - Statescu Gheorghe 
 

Buna ziua, 
Numele meu este Statescu Gheorghe si impreuna cu sotia mea, Statescu Teodora suntem 

fizioterapeuti. Eu am absolvit Facultatea de Sport a Universitatii Transilvania din Brasov in 
2016,avand specializarea-Kinetoterapie si motricitate speciala,iar sotia mea a terminat sectia 
Balneofiziokinetoterapie- Medicina la aceeasi universitate. 
             Astazi,duminica 18.02 2018,am participat la o sedinta a Colegiului Teritorial care sa 
tinut  in  Ploiesti;spre surprinderea noastra am aflat foarte multe lucruri noi despre ceea ce urmeaza 
sa se intample cu statutul nostru de fizioterapeuti,dar ma voi opri doar asupra unuia singur:masurile 
compensatorii care se vor lua cu privire la cei care am terminat deja facultatea pe specializarile 
amintite mai sus.Deocamdata sunt zvonuri,dar este clar ca se vor lua masuri cu privire la potrivirea 
curriculei din invatamantul romanesc cu cea care este acum in uniunea europeana. 
             Iata unde intervine nemultumirea noastra,nu este posibil sau macar legal ca noi ca 
studenti,dupa ce am terminat 3 ani de studii de licenta plus 2 de master,sa fim din nou chemati sa 
ne reintregim competentele,atentie,cand cei din conducerea universitatilor nu ne-au spus nici 
macar odata ca pe viitor am putea avea probleme de genul acesta.Consider ca acest lucru,daca se 
va intampla,ar fi total ilegal si absurd,si un lucru pe buna dreptate de atacat in instanta;ar fi de 
neacceptat ca noi fizioterapeutii,unii dintre noi cu ani buni de experienta,sa ne luam concedii pe 
banii si pe timpul nostru ca sa "ne reintregim studiile" care in mod normal si evident,ar fi trebuit 
sa le avem deja insusite inca din timpul anilor de studii. 
              Va rog frumos sa luati in seama aceste sesizari care sunt exprimate nu doar de o singura 
persoana,si voi mai adauga la final doar lege 229/2016 art.11 si 12,in care ne este deja recunoscute 
titlurile calificarilor in fizioterapie. 
               In speranta ca lucrurile vor intra pe un fagas normal si in ceea ce priveste viitorul 
fizioterapeutilor,va multumim pentru intelegere. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



18.02.2018 - Nicolae Metea 
 
Buna seara,  
Numele meu este Metea Nicolae si sunt KINETOTERAPEUT. Am absolvit in 2011 UNEFS 
Bucuresti - Kinetoterapie si motricitate speciala. Dupa absolvire am facut voluntariat la un spital 
de pediatrile, mi-am luat ALP in martie 2013, si m-am angajat la o clinica privata unde lucrez si 
in prezent.  
Am citit atat  Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, 
precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România 
cat si propunerea dvs privind masurile compensatorii.  
Nu pot spune ca sunt de acord cu marile diferente dintre programele universitatilor si asta se vede 
in pregatirea studentilor in piata, dar infiintarea acestui colegiu ar trebui sa aduca beneficii nu sa 
ne puna piedici.  
Conform Constitutiei Romaniei, Titlul II, Capitolul I, Art.15, aln (2) Legea dispune numai pentru 
viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. 
De aceea consider ca masurile compensatorii in Romania pot fi luate in considerare doar pentru 
aceia care au inceput cursurile in anul 2016, anul intrarii in vigoare a legii 229/2016 si programa 
nu intruneste conditiile minime stabilite de aceeasi lege.  
Va multumesc pentru timpul acordat citirii acestui e-mail. 
Cu stima,Nicolae Metea Kinetoterapeut 
______________________________________________________________________________ 
 
18.02.2018 - Cristiana Iordachescu 
 
Buna seara!Conform legii nr.229/2016, art.11 am obtinut titlul oficial de calificare 
in fizioterapie, respectiv diploma de licenta in kinetoterapie.Dumneavoastra vreti sa aplicati masuri 
compensatorii pentru cei ale caror competente nu corespund calificarii de fizioterapeut.Aceste 
masuri nu pot fi aplicate retroactiv. " 
Principiul neretroactivitatii este regula juridica potrivit careia legea se aplica doar situatiilor ivite 
dupa intrarea acesteia in vigoare, nefiind aplicabila si situatiilor anterioare."Suntem foarte multi 
kinetoterapeuti care nu suntem de accord cu aceste masuri.....si nu numai! 
Cristiana Iordachescu 
_____________________________________________________________________________ 
 
Buna ziua, 
 
Ma numesc Leontin Dorin 
Avand in vedere: http://colegiulfizioterapeutilor.ro/acte-in-transparenta/ 
1. 
1.1 Va rog sa precizati de ce propuneti limita de 10 ani de vechime pt a face/ a nu face masuri 
compensatorii?  
1.2 Cum ati ajuns la 10? 
    1.2.1  De ce aceasta cifra? De ce nu o luna, un an,  trei...cinci....noua sau unsprezece .... chiar 
douazeci sau oricat?  
1.3 De ce ati introdus o cifra? 
 

http://colegiulfizioterapeutilor.ro/acte-in-transparenta/


1.4 Care ii diferenta intre un terapeut care are 10 ani vechime, sau doar 9ani si 5-6-10-11 sau n 
luni si un alt terapeut cu 10 ani si o luna vechime sau 2,3,4 luni samd?  Aceeasi intrebare daca in 
loc de 10 figura orice alta cifra. 
1.5 De ce discrimanare? In legea pe care dvs si colegii/colegele dvs ati compus stipulati cum ca 
toata lumea ar trebui sa faca masuri compensatorii: art 12. Iar acum incepeti cu discriminarile.  
1.6 Prin aceasta discriminare urmariti cumva ca cei care ati intrat in "conducere" sa scapati de 
problemele/bataile de cap care vin deodata cu masurile compensatorii? 
1.7 De ce nu ati stipulat exact cine sa faca si cine nu sa faca masuri compensatorii in legea 229? 
Acolo nu ati pomenit despre vechime. Sau o lege nu poate sa fie discriminatorie dar aceasta 
propunere da? 
1.8 Masurile compensatorii de ce nu se aplica numai incepand de la data de intrarea in vigoare, pt 
studentii/absolventii actuali/viitori?  
1.9 Legea poate sa fie retroactiva?  
 
2. Citind - http://colegiulfizioterapeutilor.ro/intrebari-frecvente/ - cum adica ALP provizoriu si 
permanent? Daca se acorda ceva permanent dar trebuie vizat periodic atunci vorbim tot de ceva 
temporar/provizoriu! Eventual ii permanent pana la urmatoarea stampila sau orice ati intelege prin 
viza urmatoare. Avand in vedere ca ii "valabil" doar un an inseamna ca are caracter intrerupator 
deci provizoriu. Vezi DEX. 
 
3. Pe pagina de facebook ati postat un Draft pt Normele de aplicare a legii 229. 
 3.1 Normele acelea sunt valabile? Cand se vorbeste despre masuri compensarorii nici in 
draft nu sunt conditionate de vechime. 
 3.2 Lipseste pagina 8, de la art 34->42 (poate cel mai important unde ar aparea numarul 
de credite care trebuiesc adunate). La cate credie v ati gandit?  
 3.3 La art 47 apare inca o discrimininare: "promovare in grade profesionale in sistemul 
de sanatate". Interesant: teoretic legea ii pt toti terapeutii, toti sa plateasca taxe etc dar beneficiiile 
care ar aparea cu gradele sa fie doar in sist se 
sanatate? 
       3.3.1 Cum ramane cu cei care lucreaza ca si independenti, cei care furnizeaza servicii de 
ingrijiri medicale, asistenta sociala, federatii, cluburi etc 
exact ca si in art 15 din 229/2016? 
     3.3.2 Cum o sa fie cu cei care au obtinut diferite grade in trecut dar nu in sanatate? 
     3.3.3 In cazul in care ar dori sa se angajeze in sanatete cu gradul de ex.principal luat altundeva 
se sterge gradul si ajunge iar debutant-sau orice 
altceva in afara de principal? Daca raspunsul ar fi pozitiv atunci sigur acest Colegiu al Fzt nu si 
are rostul. 
3.4 Citind art 52 din DraftNorme banuiesc ca pragatiti noi surprize in ceea ce priveste echivalarea 
gradelor obtinute in alte sisteme, altele decat sanatatea. La ce v ati gandit? 
3.5 Cunoscand situatia actuala ii cam greoi sa se angajeze un absolvent nou. Atunci cum sa faca 
rost de 1an de vechime ca sa ajunga PFA? Posibil nu o sa fie nici angaajt nici PFA. 
4. Pe langa faptul ca taxele sunt mari dar totusi 100 lei pt certificatul de status profesional? Maxim 
10 dar nu 100! Altii nu castiga intr o zi 100, iar acest certificat sigur se poate emite in max 10 
minute! Despre ce vorbim aici, sigur nu de un studiu de caz amanuntit, o evaluare cadastrala, o 
inspectie tehnica etc  
____________________________________________________________________________ 

http://colegiulfizioterapeutilor.ro/intrebari-frecvente/


19.02.2018 – Andrei Ilies 
Buna ziua ,  
Doresc sa mentionez ca nu sunt de acord cu masurile compensatorii , conform 
articolului 12 din legea 229/2016 , acestea nu se aplica retroactiv. 
Va multumesc ! Cu stima , Kt.Andrei Ilies (spit.jud.de urgenta Vaslui) 
______________________________________________________________________________ 
 
19.02.2018 - Andrei Alina 
Bună ziua, numele meu este Andrei Alina, sunt din Ploiești și sunt angajata clinicii de recuperare 
Medliv Terapia, în funcția de kinetoterapeut de 2 ani și 6 luni. Am absolvit kinetoterapie și 
motricitate speciala la Universitatea din Brașov, Facultatea de educație fizica și sporturi montane, 
în anul 2015! 
Formulez acest email cu rugămintea ca legea pentru masurile compensatorii sa nu fie aprobata! 
Din punctul meu de vedere, este o batjocura la adresa absolvenților de kinetoterapie, din facultățile 
de sport, care lucrează în acest domeniu și au deja la activ experienta!  
Va mulțumesc și sper sa țineți cont de părerea mea!  
 
Kinetoterapeut Andrei Alina  
______________________________________________________________________________ 
 
20.02.2018 - Dediu Mădălina Maria 
 
Către Colegiul Fizioterapeuților din România                          
 
Subsemnata, Dediu Mădălina Maria, absolventă a Facultățiide Educație Fizică și Sport, 
Specializarea Kinetoterapie și motricitatespecială promoția 2010-2014, licențiată în Kinetoterapie 
și motricitate specialăși Masterandă în Metode fizice aplicate în kinetoterapie și 
recuperaremedicală, angajată pe postul de Kinetoterapeut în cadrul Spitalului Clinic de Urgență 
"Prof. Dr. Nicolae Oblu", eclar că nu sunt de acord cu măsurile compensatorii în 
vedereacompletării numărului de ore teoretice și practice corespunzător programei depregătire 
unitare. 
Conform art.11 din Legea nr. 229/2016privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, 
precum și pentruînființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților dinRomânia, 
consider că sunt calificată în vederea exercitării profesiei defizioterapeut fără a mai fi nevoie de 
măsuri compensatorii, întrucât Facultateade Educație Fizică și Sport, Specializarea Kinetoterapie 
și motricitatespecială este o facultate acreditată care s-a ghidat după o program vizată de Ministerul 
Educației, care în mai multe țări a fost recunoscută ca atare. 
 
Vă mulțumesc! 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


