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         Nr. 411/23.03.2018 
 
În atenția doamnei Conferenţiar Universitar Doctor Liliana Pădure 

 
Subscrisul Colegiul Fizioterapeuților din România,  cu sediul în Str. Slt. Al. Borneanu, 

nr.10-16, et.1, ap.3, Sector 6, București, CIF 38710536, tel: 0723251565, e-mail: 
secretariat@cfizio.ro, reprezentat legal prin  doamna Elena Căciulan., în calitate de Preşedinte, 
Ca urmare a soclicitării dumneavoastră, înregistrată la Colegiul Fizioterapeuţilor din Romania cu  
nr. 536 din data de 20.03.2018, vă comunicăm următoarele: 
 

Colegiul Fizioterapeuţilor din România iși desfaşoară activitatea conform Legii nr. 
229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și organizarea și 
funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România și a Statutului Colegiului Fizioterapeuților 
din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017. Deși în aceste acte 
normative există prevederi cu privire la Programul național de educație medicală continuă, acesta 
este in imposibilitate de a fi elaborat in prezent de către Colegiu din cauza lipsei Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 229/2016, dar si a Regulamentului interior de organizare si 
funcţionare, acte ce reglementează aspectele sesizate de dumneavoastră.  

Cele două acte normative enunţate au fost deja elaborate de către reprezentanţii 
fizioterapeuţilor, incă de la începutul anului 2017 aşa cum se stipula in Legea 229/2016, art. 20 
alin 4, art. 27, astfel că o formă inţială a acestora a fost înaintată catre Ministerul Educaţiei si 
Ministerul Sănătăţii spre analiză si completare. 

 În urma discuţiilor din cadrul audienţei  pe care reprezentanţii Colegiului au obţinut-o la 
Ministerul Sănătăţii in data de 19.03.2018, s-a concluzionat faptul că în urma adresei nr. 30817 
din 23.05.2017 Ministerul Sănătăţii a înaintat catre Ministerul Educaţiei Naţionale propunerile 
referitoare la conţinutul Normelor metodologice. Menţionam ca Ministerul Educaţiei, trebuie să 
organizeze grupul de lucru impreuna cu  Ministerul Sănătăţii si cu consultarea reprezentanţilor 
asociaţiilor de fizioterapie din România şi să finalizeze forma si conţinutul acestui proiect 
normativ  înainte de a fi aprobate prin Hotărâre de Guvern. 

Precizăm că la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră Colegiul a înaintat deja 
adrese către Ministerul Educaţiei Naţionale (adresa înregistrată cu nr. 27582 din data de 
12.03.2018 si adresa  nr. 28096 din data de 20.03.2018) pentru a ne fi comunicat stadiul 
elaborării normelor metodologice si pentru a fi consultati în continuare în privinţa formei finale a 
acestui proiect normativ, precizându-le că le stăm la dispozitie pentru orice consultare. Vă 
informăm că  in nenumarate rânduri am solicitat audienţe pentru a clarifica la modul general 
situaţia precum si o  serie de aspecte particulare de care ne-am lovit în încercarea de aplicare a 
legii, inclusiv cele enunţate  de dumneavoastră.  

 

mailto:secretariat@cfizio.ro


      Colegiul Fizioterapeuților din România    
      CIF: 38710536 
      Cont IBAN: RO58BRDE410SV97037454100 
      deschis la BRD Group Société Générale 
      Sediu social: Str. Slt. Al. Borneanu, nr.10-16, et.1, ap.3, sector 6, București
      Tel: 0723251565, E-mail: secretariat@cfizio.ro 
 

2 
 

Considerăm că normele metodologice de aplicare sunt abosolut necesare pentru a detalia 
și a clarifica modul de aplicare al legii, respectiv aspectele de interpretare a paragrafelor legale în 
cauză, inclusiv modul de obţinere a creditelor menţionat la art. 14 alin 2 si 3, iar amânarea  
elaborării acestora va îngreuna si mai mult punerea in aplicare a Legii nr. 229/2016 . 

 
Din păcate, în acest moment Colegiul nu poate emite hotărâri cu privire la reglementarea 

modalităţilor de acordare a creditelor de educație medicala continuă din lipsa unui cadru legal 
complet si coerent, dar, intrucât cunoaştem cât de important este acest aspect pentru 
dumneavoastră, vă propunem să vă alăturaţi demersurilor Colegiului si să vă adresați 
ministerului în cauză pentru o cât mai rapidă soluţionare a impasului legislativ in care ne aflăm. 
 
  
Cu deosebită consideraţie, 

 Colegiul Fizioterapeuţilor din România  

 Prin reprezentat legal - Preşedinte 

 Elena Căciulan 

                      

Date contact: 

Elena Căciulan - Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor- tel.0723.251.565;  

email: secretariat @cfizio.ro 

Daniela Stanca-Membru in Consiliul National al Colegiului Fizioterapeuţilor  email: 
secretariat@cfizio.ro 

Departament juridic: 

Av. Florina Ciocaniu- tel. +40723671185, email: florina.ciocaniu@gmail.com 
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