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RAPORT DE ACTIVITATE
AL COLEGIULUI FIZIOTERAPEUȚILOR TIMIȘ-ARAD
PENTRU ANUL 2020
I.

Prezentarea activității Colegiului Fizioterapeuților TIMIȘ-ARAD în anul
2020

Din Consiliul teritorial Timiș-Arad fac parte:
1. Almăjan-Guță Bogdan-Tiberiu – Membru CT, reprezentant AGN
2. Galoși Lucian-Tiberiu – Președinte CT, membru CN, reprezentant AGN
3. Glăvan Oana-Elena – Membru CT
4. Miron Sebastian – Membru CT, membru CN, reprezentant AGN
5. Nedelea Raluca – Membru CT
6. Vutan Ana-Maria – Membru CT
7. Pop-Bogdan Mihai Alexandru- reprezentant AGN
D-nul Dagla Radu-Constantin a ocupat funcția de membru în Consiliul teritorial cât și
cea de reprezentant în Adunarea generală națională (AGN), funcții rămăse vacante în
urma decesului acestuia din data de 21.04.2020.
De-a lungul anului Colegiul Fizioterapeuților Timiș-Arad a întreprins și derulat
următoarele:
1. Sediul Colegiului teritorial Timiș-Arad s-a mutat la 15.03.2020, în incinta
Centrului Regional de Afaceri Timișoara, etaj 1, sala 114.
2. S-a depus o informare privind cadrul legislativ a funcționării Colegiului
Fizioterapeuților din România, prin apariția legii 229/2016, a Statutului aprobat
prin Ordinul ministrului sănătății nr.679/2017 cât și a hotărârii nr.5/2018 privind
procedura de eliberare a autorizației de liberă practică pentru profesia de
fizioterapeut, în vederea acordării Certificatelor de înregistrare a PFA-urilor
emise de către aceștia persoanelor care se încadrează în legea 229/2016;
3. S-a menținut o permanantă legătură cu toți membri ai Colegiului teritorial atât
prin corespondență electronică cât și telefonică;
4. Având în vedere evoluția pandemiei cauzată de noul Coronavirus SARS-CoV-2,
Decretul Președintelui României Klaus-Werner Iohannis din 16 martie 2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Româniie, Ordonanța Militară nr.1
din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri și Ordonanța
Militară nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-
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19 programul cu publicul al Colegiului teritorial Timiș-Arad și-a suspendat
activitatea fizică cu publicul în perioada 16.03.2020-14.05.2020, în baza
Deciziilor nr.4/13.03.2020, nr.5/31.03.2020, nr.6/15.04.2020 ale Președintelui
Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad. Pe parcursul acestei perioade de
suspendare a activității fizice cu publicul, secretariatul colegiului Timiș-Arad a
primit dosare de înscriere și de avizare prin intermediul serviciilor de curierat și în
aceeași modalitate le-au și primit membri, a păstrat o bună comunicare atât
telefonică cât și prin intermediul corespondenței electronice cu toți membrii și a
acordat ori de câte ori s-a solicitat asistență în problemele întâmpinate.
5. Președintele Colegiului teritorial Timiș-Arad a convocat lunar ședința ordinară a
Consiliului teritorial Timiș-Arad pentru a discuta problemele apărute, găsirea de
soluții eficiente și prompte la nevoile din teritoriu;
6. Colegiul teritorial Timiș-Arad a menținut o bună colaborare cu secretariatul
Colegiului Național, în tot ceea ce privește buna informare a membrilor din
teritoriu, transmiterea documentelor solicitate în perioadele de timp alocate;
7. Dosarele de înscriere și avizare au fost procesate în medie în 2 zile lucrătoare,
astfel încât perioada de eliberare a documentelor solicitate s-a scurtat;
8. Transferurile solicitate de către membri din teritoriu s-au soluționat în termenele
legal prevăzute, toate fiind validate;
9. Au fost redactate și trimise memorii către instituțiile subordonate DGASPC-urilor
din județele arondate Colegiului teritorial Timiș-Arad;
10. Au fost redactate și trimise tuturor membrilor Colegiului territorial Timiș-Arad, prin
e-mail, informări privind obligativitatea deținerii de către aceștia a avizului anual
aferent anului 2020;
11. Au fost trimise invitații de participare la Congresul Național de Fizioterapie 2020
tuturor membrilor Colegiului Teritorial Timiș-Arad prin intermediul mail-ului;
12. Colegiul Fizioterapeuților a delegat un membru reprezentant în Grupul de lucru
privind elaborarea proiectului de colaborare cu CNAS;
13. Colegiul Fizioterapeuților Timiș-Arad este reprezentat în Comisia Națională de
Cenzori, Comisia Națională de Disiciplină și Arbitraj, Comisia Națională pentru
Standarde Profesionale;
14. Membrii aleși în Comisiile mai sus numite s-au prezentat atât la ședințele care sau desfășurat cu prezență fizică cât și cele desfășurate online, iar eventualele
absențe au fost justificate;
15. Membrii din comisiile de mai sus, cât și cei din Consiliul Național și AGN au
transmis la timp voturile electronice sau orice punct de vedere solicitat;
16. Colegiul Fizioterapeuților Timiș-Arad a delegat un membru în Comitetul
organizatoric al Congresului Național de Fizioterapie 2020;
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17. Au fost redactate și trimise prin intermediul mail-ului invitații de participare în
calitate de sponsori către mai multe firme și asociații, obținând astfel o parte din
sponsorizări;
18. De-a lungul anului site-ul web al colegiului teritorial Timiș-Arad a fost permanent
actualizat în ceea ce privea noutățile și informațiile nou apărute;
19. Secretariatul Colegiului Timiș-Arad a reorganizat toate dosarele membrilor pentru
a avea un acces facil, transparent și ușor la istoricul avizărilor și documentației
fiecărui membru;
20. Secretariatul Colegiului Timiș-Arad a realizat o evidență electronica (Excel) a
tuturor plăților efectuate de membri de-a lungul anilor, a observațiilor cele mai
importante și relevante, cum ar fi: suspendarea calității de membru, suspendarea
contractului de muncă, etc., pentru a obține o evidență clară și rapidă a situației
financiare a fiecărui membru în parte;
21. Astfel, la data de 07.12.2020 numărul total al membrilor care constituie Colegiul
teritorial Timiș-Arad este de 497 membri. Dintre aceștia un număr de 81 nu dețin
avizul anual 2020.
Pe parcursul anului 2020 s-au înscris 85 membri noi.

II. Informații privind ședințele organelor de conducere
Nr. ședințe
Consiliu teritorial
2020

Observații

10

-

Nr. ședințe
Adunarea
generală
teritorială 2020
1

Observații
-

Convocatoarele emise și procesele verbale redactate de-a lungul anului sunt
înregistrate la Colegiul Fizioterapeuților Timiș-Arad, astfel:
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Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Convocator
11/10.01.2020
42/06.02.2020
77/06.03.2020
130/10.04.2020
149/06.05.2020
191/05.06.2020
210/15.07.2020
219/05.08.2020
260/03.09.2020
333/08.10.2020
391/11.11.2020
446/23.11.2020

Proces verbal
22/21.01.2020
53/14.02.2020
80/13.03.2020
144/24.04.2020
162/12.05.2020
196/11.06.2020
217/30.07.2020
228/17.08.2020
312/21.09.2020
350/22.10.2020
445/23.11.2020
491/07.12.2020

Prezență la ședință
6/7 prezenți
6/7 prezenți
6/7 prezenți
6/7 prezenți
6/7 prezenți
6/7 prezenți
6/7 prezenți
6/7 prezenți
6/7 prezenți
6/7 prezenți
6/7 prezenț
6/7 prezenți

III. Informații privind hotărârile adoptate în ședințele organelor de conducere

Nr. Crt.

1.

Hotărâri
adoptate în
ședințele
Consiliului
teritorial din
2020
Nr.1/21.01.2020

Conținutul pe
scurt

Nominalizare
Comisie de
Disciplină

Hotărâri
adoptate în
ședințele
Adunării
generale
teritoriale din
2020
Nr.1/08.01.2020

Conținutul pe
scurt

Aprobare raport
financiarși raport
de activitate
2020

IV. Informații privind orgenele de jurisdicție internă
Comisia teritorială nu s-a putut înființa din cauza faptului că nu s-au înregistrat dosare
de candidatură din partea membrilor.

V. Informații privind organele de control
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Comisia teritorială nu s-a putut înființa din cauza faptului că nu s-au înregistrat dosare
de candidatură din partea membrilor.

VI. Informații privind membrii Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad
La data întocmirii prezentului raport de activitate, respectiv 07.12.2020, Colegiul
Fizioterapeuților Timiș-Arad, are un număr de 497 membri.

Data: 07.12.2020
Întocmit de: Grün Beatrix-Adelheid
Calitate/funcție: Secretar
Semnătura:

Președinte Colegiul Fizioterapeuților Timiș-Arad
Tiberiu-Lucian Galoși

