
METODOLOGIE DE REATESTARE A COMPETENȚEI PROFESIONALE A FIZIOTERAPEUȚILOR 

Art. 1 

(1) În conformitate cu prevederile art. 21 lit. k) din Legea nr. 229/2016, coroborate cu art. 6 lit. 

b) din Ordinul nr. 1056/2019 și cu art. 36 lit. dd) din Statutul CFZRO, în situația în care conform 

datelor din Registrul unic al fizioterapeuților rezultă că fizioterapeutul nu și-a exercitat profesia 

pe o perioadă de 5 ani consecutivi, vor fi reatestați, în vederea reluării activității. 

(2) În vederea exercitării profesiei, fizioterapeutul trebuie să facă dovada că nu a avut o 

întrerupere în exercitarea profesiei pe o perioadă de 5 ani consecutivi anterior datei solicitării 

avizului anual și/sau autorizației de liberă practică, după caz. 

(3) Reatestarea competenței profesionale a fizioterapeuților în vederea exercitării profesiei se 

face, la cerere, adresată colegiului teritorial.  

(4) Pentru înscrierea la procedura de reatestare candidatul va depune un dosar care va conține 

următoarele documente: 

a) cerere solicitare reatestare, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă a prezentei 

metodologii; 

b) copia actului de identitate; 

c) taxa pentru reatestarea competenței profesionale; 

d) certificat de sănătate fizică și psihică, tip A5; 

e) dovada experienței profesionale în domeniul fizioterapiei, dacă este cazul. 

 

Art. 2 

Se consideră continuitate în exercitarea profesiei: 

a) activitatea fizioterapeuților, membri ai CFZRO care sunt încadrați în funcții publice sau 

contractuale în sistemul public de sănătate și/sau în sistem privat, independent, ca titular sau 

asociat al cabinetelor de practică independentă, sau în colaborare cu furnizori de servicii de 

îngrijiri medicale, asistență socială, cu baze de tratament din sistemul balnear, precum și cu 

federații, cluburi, asociații sportive și unități de învățământ; 

b) perioada în care fizioterapeutul a exercitat profesia în străinătate, numai dacă face dovada că 

a desfășurat activitatea în mod efectiv și legal; 

c) perioada în care fizioterapeuții exercită profesia în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni 

cu caracter temporar; 

d) perioada în care fizioterapeuții au desfășurat activitate de voluntariat conform legii, pe o 

perioadă de cel puțin un an, în domeniul studiilor absolvite, într-o unitate autorizată, conform 

legii; 

e) perioada în care fizioterapeuții au desfășurat activitate în învățământul universitar de 

specialitate. 

Art. 3 

(1) Consiliul teritorial dispune înființarea comisiei de reatestare a competenței profesionale prin 

hotărâre. Membri comisiei sunt numiți de către Consiliul teritorial. 

(2) Comisia de reatestare a competenței profesionale va fi formată din: 

a) președinte: un membru al Consiliului teritorial; 



b) 2 membri, din care unul va fi numit secretarul comisiei: 

- fizioterapeuți, membri ai CFZRO, cu o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau 

în activitate didactică; 

(3) Componența comisiei de reatestare a competenței profesionale poate fi modificată, în situații 

justificate.  

 

Art. 4 

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic și va susține o probă teoretică după 

finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile. 

a) Stagiul practic: 

(i) are o durată de 2 luni, câte 4 ore/zi sau 160 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până 

la 6 luni, pentru fizioterapeuții care au experiență profesională mai mică de 3 ani sau nu au 

profesat; 

(ii) are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până 

la 3 luni pentru cei au o experiență profesională între 3 și 5 ani; 

(iii) are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 

3 luni pentru cei care au o experiență profesională peste 5 ani; 

(iv) se va efectua în unități sanitare stabilite de președinții colegiilor teritoriale; 

(v) va fi coordonat de către un fizioterapeut cu grad profesional principal sau cu doctorat din 

unitatea respectivă și se va desfășura sub îndrumarea acestuia; 

(vi) evidența orelor de practică din cadrul stagiului se va efectua prin întocmirea unui pontaj 

individual, validat de către fizioterapeutul din unitatea gazdă, al cărui model este prevăzut în 

anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie; 

(vii) evaluarea și validarea stagiului se vor face în baza fișei de evaluare prevăzută în anexa nr. 

4, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, de către fizioterapeutul mentor; 

(viii) punctajul minim de promovare a stagiului practic este 6; 

(ix) în caz de nepromovare a stagiului practic, la solicitarea candidatului, se poate organiza un 

stagiu suplimentar cu o durată stabilită de comisia prevăzută la art. 3. 

b) Proba teoretică: 

(i) se susține numai după promovarea stagiului practic; 

(ii) constă în test-grilă cu 40 de întrebări, având un punctaj stabilit de Comisia pentru 

standarde profesionale; 

(iii) întrebările vor avea 3 variante de răspuns, cu un singur răspuns corect; 

(iv) punctajul minim de promovare a probei teoretice este 6; 

(v) tematica și bibliografia vor fi stabilite de Comisia pentru standarde profesionale; 

(vi) comisia pentru standarde profesionale elaborează cel puțin 2 variante de test-grilă pentru 

fiecare examen, din care unul dintre candidați va extrage o variantă cu întrebări pentru proba 

teoretică respectivă; 

(vii) testul-grilă se susține în prezența comisiei de reatestare și va fi corectat și semnat de 

către toți membrii comisiei; 



(viii) în caz de nepromovare a probei teoretice, la solicitarea candidatului, se poate organiza o 

altă sesiune de examen la o dată stabilită de comisie, dar nu mai târziu de 15 zile. 

(ix) contestațiile la proba scrisă se pot face de către candidat în maxim 24 de ore de la 

afișarea rezultatelor. 

 

Art. 5 

(1) Comisia de reatestare a competenței profesionale va întocmi un proces-verbal, semnat de 

către toți membrii acesteia, în care se vor consemna rezultatele evaluării probei teoretice. 

Procesul-verbal va fi înaintat președintelui colegiului teritorial spre validare. Colegiul teritorial va 

elibera certificatul de reatestare a competenței profesionale, prevăzut în anexa nr. 4, care face 

parte integrantă din prezenta metodologie. 

(2) Președintele colegiului teritorial are obligația de a transmite situația reatestărilor, trimestrial, 

către colegiul național. 

(3) În cazul în care candidatul nu obține punctaj minim de promovare a probei teoretice la două 

examene de reatestare succesive, candidatul poate solicita reatestarea competenței 

profesionale după o perioadă de minimum 3 luni. 

(4) Înscrierea la noua procedură de reatestare se va face cu respectarea condițiilor prevăzute 

de prezenta metodologie prevăzute la art. 1 alin. (4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA nr. 1:CERERE reatestare competență profesională 

  

Cerere pentru înscrierea la procedura de reatestare a competenței profesionale 

  

Subsemnatul/a ……………………………………….….., domiciliat/ă în localitatea 

...................................................., str. ................................................... nr. ........, bl. ....., sc. 

......, et. ......, ap. ......., sectorul/județul ..............., tel. ............................................., e-mail 

.............................................................., 

vă rog să-mi aprobați înscrierea la procedura de reatestare a competenței profesionale. 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

|_| actul de identitate, în copie; 

|_| dovada achitării taxei de reatestare; 

|_| certificat de sănătate fizică și psihică tip A5, în original; 

|_| dovada experienței profesionale în domeniul fizioterapiei, dacă este cazul. 

 

Subsemnatul/a, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, 

declar pe propria răspundere faptul că nu am antecedente penale, respectiv nu am fost 

condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei. 

Subsemnatul/a declar că am luat cunoștință de conținutul Notei de informare privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către CFZRO și cunosc condițiile privind exercitarea drepturilor 

mele. 

Nota de informare se regăsește pe site-ul oficial al CFZRO (https://colegiulfizioterapeutilor.ro/) 

și la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale. 

 

Data Semnătura 

 

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/


ANEXA nr. 2:PONTAJ Stagiu reatestare competență profesională 

 

UNITATEA SANITARĂ ............................... 

JUDEȚUL .............................. 

Domnul/Doamna ........................................... 

Data începerii stagiului practic ..................... 

Data finalizării stagiului practic ................... 

Nr. 

crt. 

Luna Ziua Total 

ore 

lună 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1                                                                   

2                                                                   

3                                                                   

4                                                                   

5                                                                   

...                                                                   

TOTAL ORE:   

Tutore de practică: ........................ 

Avizat, 

Fizioterapeut (grad profesional principal), 

......................... 

 



ANEXA Nr. 3:FIȘĂ DE STAGIU 

  

Numele ............................... 

Prenumele ............................ 

C.N.P. ................................ 

Profesia ........................................ 

Perioada de stagiu ........................ 

Unitatea sanitară ........................... 

- Secția ............................................ 

Fizioterapeut .......................... 

  

Obiective................................................................................... 

  

APTITUDINI-ATITUDINI-CUNOSTINTE 

  

1.Capacitatea de respecta codul de conduita profesionala 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 

        

2.Abilitatea de comunicare eficienta cu terapeuții si pacienții 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 

        

3.Capacitatea de a evalua pacientul 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 

        

4.Aptitudinea de a dezvolta planul fizioterapeutic 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 

        

5.Abilitatea de a implementa programul fizioterapeutic 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 

        

 

6. Capacitatea de consiliere/ instruire a pacienților și a familiei pentru continuarea 

tratamentului 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 



        

7.Programarea pacienților pentru tratament 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 

        

8.Cunoașterea legislației sanitare în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor 

nosocomiale, gestionarea deșeurilor periculoase în urma activităților proprii, cunoașterea 

codului de etică și deontologie profesională și a normelor de securitate și sănătate a 

muncii 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 

        

9.Planificarea actului fizioterapeutic in echipa multidisciplinara 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 

        

10.Abilitatea de a evalua eficiența intervenției fizioterapeutice 

Foarte bine (10p) Bine (8-9p) Satisfăcător (7p) Nesatisfăcător (1-6p) 

        

 

TOTAL PUNCTAJ: ................. 

Media punctajului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandările Tutorelui de practică: 

................................................................................................................ 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Tutore de practică 

Numele ............................... 



Prenumele .......................... 

Semnătura ......................... 

Cursant 

Numele ............................... 

Prenumele ........................... 

Semnătura ........................ 

 

Evaluarea cursantului va fi făcută de fizioterapeutul (Tutore de practică). 

Stagiul practic se efectuează integral, absențele fiind recuperate conform reprogramării 

aprobate de fizioterapeut. 

  

VALIDAREA STAGIULUI 

DA NU 

    

  

  

Fizioterapeut 

Numele .............................. 

Prenumele .......................... 

Semnătura ..........................  

___ 

La sosirea în stagiu, cursantul se va prezenta fizioterapeutului desemnat ca Tutore de practică. 

Cursantul va fi informat cu privire la responsabilitatea în timpul stagiului, programul stagiului, 

conținutul fișei de stagiu, regulamentul de ordine interioară și va fi instruit cu privire la normele 

de protecție și securitate a muncii. 

La finalizarea stagiului, Tutorele de practică va întocmi un raport scris care va fi înaintat 

președintelui colegiului teritorial. 



ANEXA nr. 4:CERTIFICAT de reatestare a competenței profesionale 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA 

Colegiul teritorial  .................................. 

CERTIFICAT de reatestare a competenței profesionale 

 

Domnul/Doamna .................................., născut/născută în anul ...................., luna .................., 

ziua ..............., în localitatea .........................., județul ..................., având funcția de 

....................... , a urmat stagiul de reatestare a competenței profesionale în perioada 

....................... în cadrul .................. și a absolvit cu media ................... . 

  

Președinte Colegiul Fizioterapeuților ………………………………….., 

Președinte Comisia de .............................................................., 

Data eliberării ........................... 

Seria ............. nr. ........... 

  

 

S-a eliberat în scopul obținerii dreptului de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut. 

 


