
Informare prealabilă! 
Se propune ca proiectul în forma finală să fie înaintat către Ministerul Sănătății, în vederea analizării necesității modificarii Legii nr. 
153/2017 ca urmare a intrării în vigoare și a aplicarii Legii nr.229/2016.  
Având în vedere faptul că CFZRO nu are inițiativă legislativă iar Ministerul Sănătății poate înainta Guvernului propunerea de 
modificare a Legii nr.153/2017, pentru corelarea cu Legea nr.229/2016, se va transmite proiectul de expunere de motive și proiectul 
de lege în vederea propunerii promulgării unei ordonanțe de urgență a Guvernului. 
Ca urmare a apariției și a punerii în aplicare a Legii nr. 229/2016 este necesară demararea procedurii de modificare a COR și 
modificarea în consecință a Legii nr. 153/2017 pentru corelarea legislativă a ocupației/profesiei de fizioterapeut și a nivelului de 
salarizarea a profesioniștilor din acest domeniu.  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 Ințiativa legislativă de modificare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este imperios 
necesară pentru corelarea cu Legea nr. 229/2016 pentru organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut precum și pentru 
înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, în scopul asigurării exercitării profesiei de 
fizioterapeut în sistemul de sănătate, în stațiunile medico-balneare și în sistemul de asistență socială, de către angajații care dețin un 
titlu oficial de calificare în fizioterapie, conform art. 11 din Legea nr. 229/2016, precum și de către cei care nu intră sub incidența 
legii dar care sunt angajați, în prezent, în sistemul public, pe posturi de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut și profesor CFM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 229/2016, profesiile existente în România, prin care se furnizează activități de fizioterapie, 
conexe actului medical, au fost cumulate sub denumirea unică de fizioterapeut, astfel încât să fie eliminate confuziile majore în ceea 
ce privește adresabilitatea pacienților, dificultățile de intregrare pe piața muncii naționale, inadvertențele și conflictele existente între 
specialiștii care, deși au titluri profesionale diferite, competențe diferite și sunt încadrați neunitar, desfășoară aceeași activitate în 
scopul îmbunătățirii și restabilirii capacității de mișcare și a abilității funcționale a pacientului.  
  

Ocupațiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut și profesor CFM, existente în structura Clasificării Ocupațiilor din România – 
nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor ISCO 08, care au corespondent în Legea nr. 153/2017, 
se exercită în baza următoarelor titluri profesionale: 
1. Absolvenți ai unui program de studii de licență (diplomă de licență) în următoarele specializări (prevăzute în art. 11 din 
Legea nr. 229/2016, ca titlu oficial de calificare în fizioterapie): 
• fiziokinetoterapie; 
• kinetoterapie, cu durată de studii de 3-4 ani; 



• kinetoterapie şi motricitate specială, cu durată de studii de 3 ani; 
• cultură fizică medicală; 
• educaţie fizică şi sport, absolvenți care au fost înscriși sau și-au finalizat studiile înainte de înființarea primului program de 

studii/specializării de kinetoterapie; 
• balneofiziokinetoterapie şi recuperare. 

 
 
2. Absolvenți ai unui program de studii de licență (diplomă de licență) în următoarele specializări (care nu se regăsesc în art. 
11 din Legea nr. 229/2016): 

• educație fizică și sport, absolvenți care au fost înscriși după înființarea primului program de studii/specializării de 
kinetoterapie; 

• diferite ramuri sportive, (ex. baschet, handbal, tenis, etc.). 
 
3. Absolvenți ai unui program de studii superioare de scurtă durată (diplomă de absolvire) în următoarele specializări (care 
nu se regăsesc în art. 11 din Legea nr. 229/2016): 

• balneofizioterapie şi recuperare;  
• balneofiziokinetoterapie şi recuperare; 
• educație fizică și sport; 
• educație fizică; 
• cultură fizică; 
• cultură fizică medicală. 

 
Titurile profesionale menționate la punctele 2 și 3 au fost identificate după apariția Legii nr. 229/2016, respectiv după 

constituirea Colegiului Fizioterapeuților din România și se vor întreprinde măsurile necesare pentru ca aceste persoane să își păstreze 
în continuare locurile de muncă.  
 

O parte din specialiștii mai sus menționați sunt angajați în sistemul public, iar postul pe care îl ocupă nu corespunde cu 
programul de studii/specializarea studiate. Spre exemplu, există absolvenți ai unui program de studii de licență cu 
specializarea în kinetoterapie, angajați pe posturi de fiziokinetoterapeut sau profesor CFM, precum și absolvenți ai unui 
program de studii de licență cu specializarea în fiziokinetoterapie sau balneofiziokinetoterapie şi recuperare angajați pe 
posturi de kinetoterapeut.  
 



Urmare a acestei unificări a denumirii profesionale, potrivit art. 27 alin. 3 din Legea nr. 229/2016, structura Clasificării 
Ocupațiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor ISCO 08 se modifică, astfel 
încât ocupațiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut și profesor CFM nu vor mai exista. 
 Reglementarea statutului profesional al specialiștilor în fizioterapie prin Legea nr. 229/2016 a fost deosebit de benefică, în 
vederea unificării modalității de obținere a autorizației de liberă practică, a termenelor acestora de valabilitate, aceste documente fiind 
eliberate înainte de apariția Legii nr. 229/2016 în mod diferit și necorespunzător programelor de studii/specializărilor solicitanților. De 
asemenea, reglementarea a răspuns nevoilor recunoașterii calificărilor profesionale obținute în România în statele membre ale Uniunii 
Europene, ale statelor aparţinând Spaţiului Economic European și ale Confederaţiei Elveţiene. 

 
 Având în vedere punerea în aplicare a Legii nr. 229/2016, personalul plătit din fonduri publice încadrat pe funcțiile de 
fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut și profesor CFM nu va mai putea fi salarizat potrivit reglementărilor în vigoare, deoarece aceste 
ocupații nu vor mai exista sub această denumire în COR, fiind astfel necesară corelarea legislativă. 
 Prin Legea nr. 229/2016, art. 27 alin. (4), s-a stabilit ca în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
autoritățile publice, precum și persoanele juridice de drept public sau privat vor opera modificările necesare în sensul aplicării 
dispozițiilor prezentei legi referitoare la încadrarea și stabilirea statutului, a drepturilor și obligațiilor fizioterapeuților pe care 
îi au angajați. 
 
 În vederea asigurării continuității salarizării personalului plătit din fonduri publice care sunt încadrați pe ocupațiile care vor fi 
radiate din COR, este necesară modificarea Legii nr. 153/2017, în sensul înlocuirii funcțiilor de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut și 
profesor CFM cu funcția de fizioterapeut. 
 De asemenea, având în vedere faptul că profesia de fizioterapeut se poate exercita atât ca profesie liberală, cât și prin prestarea 
serviciilor de fizioterapie în instituțiile finanțate din fonduri publice, din cauza nivelului foarte scăzut de salarizare din sistemul 
public există riscul ca aceste servicii să nu mai poată fi oferite în instituțiile medicale publice. 
 Diferențele dintre retribuirea specialiștilor pentru activitățile de fizioterapie oferite în instituțiile medicale private față de 
retribuirea specialiștilor pentru activitățile de fizioterapie oferite în sistemul de sănătate publică sunt foarte mari, astfel încât nivelul 
de salarizare din sistemul public de stat nu poate asigura servicii de cea mai bună calitate.  
 Mai mult decât atat, profesia de fizioterapeut este foarte apreciată în alte țări, nivelul de salarizare al acestor specialiști fiind 
ridicat, ceea ce va determina un deficit de personal din ce în ce mai mare pentru acordarea serviciilor de fizioterapie pentru pacienții 
români, în special pentru pacienții din sistemul public de sănătate. 
 Având în vedere faptul că, și la aceasta data, personalul plătit din fonduri publice care ocupă funcții din specialitatea 
fizioterapie este insuficient, menținerea nivelului actual de salarizare va conduce la imposibilitatea asigurării acestor servicii în 
sistemul public de sănătate, astfel încât este absolut necesară modificarea Legii nr.153/2017 atât pentru a se corela cu Legea nr. 



229/2016, precum și pentru modificarea nivelului de salarizare a speciliștilor fizioterapeuți care au calitatea de angajați plătiți din 
fonduri publice. 
 Este de asemenea necesară modificarea nivelului salarial în scopul eliminării discriminărilor existente pentru situațiile în care 
aceleași servicii sunt prestate de specialiști angajați în funcții cu denumiri diferite și cu nivel de salarizare diferit. 
 

 Pentru promovarea acestei initiative, se va publica pe site-ul oficial al Colegiului Fizioterapeuților din România 
(https://colegiulfizioterapeutilor.ro/) expunerea de motive și Proiectul pentru modificarea şi completarea Legii-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în dezbatere publică.  
 
 
 

Dezbaterea publică se va realiza conform următorului calendar: 
- perioada 19.02.- 03.03.2019 (13 zile) – pentru înaintarea observațiilor și a propunerilor; 
- perioada 04 -08.03.2019 – pentru centralizarea observațiilor și propunerilor; 
- perioada 09-17.03.2019 – organizarea unei întâlniri de către Colegiul Fizioterapeuților din România pentru dezbaterea 

proiectului; 
- perioada 18-31.03.2019 – organizarea unei întâlniri în cadrul Adunrării generale naționale a Colegiului Fizioterapeuților din 

România pentru finalizarea proiectului, în conformitate cu propunerile dezbătute în cadrul ședinței anterioare.  
 
Data, ora și locația întâlnirilor vor fi comunicate ulterior, prin postarea pe site-ul https://colegiulfizioterapeutilor.ro/. 
 
Orice persoană sau asociație profesională interesată poate formula propuneri sau obiecții și poate participa la întâlnirile privind 
dezbaterea acestora și finalizarea proiectului, având în vedere faptul că acest proiect vizează și profesioniștii din domeniul 
fizioterapiei care în acest moment nu pot deveni membri ai CFZRO, deoarece nu se încadrează la art. 11 din Legea nr. 229/2016. 
 
 

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/
https://idrept.ro/00186657.htm
https://colegiulfizioterapeutilor.ro/

