Anunt important pentru fizioterapeuti
Precizari privind autorizatiile de libera practica profesia fizioterapeut
1. Directia de Sanatate Publica Timis nu mai elibereaza de la data de 17 feb.
2017 autorizatii de libera practia pentru profesiile de kinetoterapeut,
fiziokinetoterapeut, profesor cultura fizica medicala urmare a intrarii in
vigoare a Legii nr. 229 din 17 noiembrie 2016 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România
2. Fizioterapeutul îşi exercită profesia pe baza autorizaţiei de liberă practică
eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, avizată anual (art. 14 alin
1 din legea nr. 229/2016)
3. În vederea exercitării profesiei de fizioterapeut, acesta trebuie să devină
membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prin obţinerea
autorizaţiei de liberă practică în cel mult 12 luni de la absolvirea studiilor de
specialitate( art. 22 alin 1 din legea nr. 229/2016)
4. Profesia de fizioterapeut se exercită pe teritoriul României de către persoanele
care deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie, definite de art. 11 din
legea nr. 229/2016
“ART. 11

Prin titlu oficial de calificare în fizioterapie se înţelege:
a) diplomă de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ
superior acreditată sau autorizată provizoriu din România în următoarele
specializări:
┌┬──────┬──────────────────────────────┐
││(i)
│fizioterapie;
│
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││(ii) │fiziokinetoterapie;
│
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││(iii) │kinetoterapie, cu durată de
│
││
│studii de 4 ani;
│
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││
│educaţie fizică şi sport,
│
││(iv) │specializarea kinetoterapie şi│
││
│motricitate specială, cu
│
││
│durată de studii de 3 ani;
│
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││(v)
│kinetoterapie, cu durată de
│
││
│studii de 3 ani;
│
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││
│educaţie fizică şi sport,
│
││(vi) │specializarea cultură fizică │
││
│medicală;
│
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││
│educaţie fizică şi sport, cu │
││
│vechime în recuperarea
│
││
│medicală de cel puţin 19 ani, │
││(vii) │angajat în sistemul sanitar şi│
││
│balnear sau de asistenţă
│
││
│socială ca profesor de cultură│
││
│fizică medicală;
│
├┼──────┼──────────────────────────────┤
││(viii)│balneofiziokinetoterapie şi
│
││
│recuperare;
│
└┴──────┴──────────────────────────────┘

b) diplomă de licenţă sau un alt titlu de fizioterapeut/masokinetoterapeut/kinetoterapeut, eliberate de unul dintre statele prevăzute la art.
10 sau de un stat terţ recunoscut ori echivalat în România de către Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform legii;
c) adeverinţă de absolvire a examenului de licenţă în fizioterapie,
kinetoterapie şi motricitate specială, balneofiziokinetoterapie şi recuperare,
eliberată la cererea absolventului, care este valabilă până la eliberarea diplomei
de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;
d) orice altă diplomă de licenţă eliberată de către o facultate acreditată
care nu corespunde specializărilor de la lit. a) şi care este însoţită de o
adeverinţă eliberată de facultatea respectivă, care atestă că programa de
pregătire pentru obţinerea diplomei de licenţă respective corespunde cu cea de
pregătire pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut, în condiţiile prezentei
legi.

5. Singura autoritate competenta pentru eliberarea autorizatiilor de libera
practica pentru profesia de fizioterapeut este Colegiul fizioterapeutilor
6. Avand in vedere prevederile legii nr. 229/2016 corelate cu dispozitiile art. 6 alin
(1) din Statutul Colegiului fizioterapeutilor din Romania aprobat prin Ordinul
ministrului sanatatii nr. 697/2017 pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut
persoanele care detin un titlu oficial de calificare in fizioterapie astfel cum sunt
enumerate in art. 11 din legea nr. 229/2016 au obligatia sa se inscrie in
Colegiului fizioterapeutilor din Romania.
7. Pentru alte categorii de practicieni care care nu intra sub incidenta art. 11
din legea 229/2016 dar care au primit pina la constituirea Colegiului
fizioterapeutilor din Romania autorizatii de libera practica de la directiile de
sanatate publica pentru exercitarea profesiei de profesori CFM sau kinetoterapeut,
acestea sunt valabile pina la noi reglementari (precizari prin adresa
Ministerului Sanatatii nr. 50596/18.10.2018)
8. Date de contact pentru Colegiul Fizioterapeutilor Timis:
www.cfiziotm.ro
email - contact@cfiziotm.ro
persoana de contact GALOSI LUCIAN TIBERIU
CASA AUSTRIA - Spital Clinic Judetean de Urgenta Timisoara

