
Stimați colegi fizioterapeuți,  

Mă numesc Lucian Galoşi, de formare sunt kinetoterapeut, Doctor în ştiinţe medicale. Îmi place 

ce fac şi acesta este motivul pentru care am încercat în permanenţă să îmi aduc contribuţia la 

dezvoltarea profesiei, alăturându-mă la dezvoltarea Colegiului Fizioterapeuților din România. 

Acesta a și fost motivul pentru care am ales să particip şi să mă implic în toate momentele ce au 

urmat după adoptarea Legii 229/2016, aducându-ne alături oameni de anvergură în domeniul lor, 

cum ar fi Mihai Liseţchi, unul dintre cei mai expertimentaţi ONG-işti din ţară, cu care am propus 

un proiect de statut dupa modele occidentale. Am avut plăcuta experienţă ca o mare parte din 

propunerea noastră să se regăsească în statutul publicat de Ministerul Sănătăţii în Monitorul 

Oficial. După publicarea acestuia am fost ales membru în Comisia Naţională de elaborare a 

regulamentului electoral (cel după care ne organizăm astăzi). Am fost singurul membru în 

comisie din judeţul Timiş şi cele din proximitatea acestuia. Am avut în ultimele luni o serie de 6 

întâlniri, săptămânal, la Ministerul Sănătăţii unde, împreună cu juristul delegat de ministrul 

sănătăţii şi cu alţi membri ai comisiei, am dezbătut, am propus şi adoptat, aşa cum am ştiut noi, 

primul regulament electoral în vederea constituirii primelor organe de conducere ale Colegiului 

Fizioterapeuţilor din România. Mă opresc aici cu prezentarea implicării mele. Nu am cuantificat 

numărul de drumuri făcute la Bucureşti, numărul de sesiuni sau şedinţe la care am participat ori 

volumul documentelor elaborate. Vă pot asigura că sunt semnificative şi le-am făcut pentru că 

am vrut să mă implic, pe cât mi-au permis timpul şi experienţa. Deşi experienţa mea profesională 

este o poveste consistentă, mă voi rezuma la aspectele definitorii ale acesteia. Am organizat în 

România primul cabinet cu specializarea „Recuperării mâinii”, dupa un schimb de experienţă cu 

un profesor de excepţie în Grenoble. Stagiul de recuperarea mâinii a fost primul meu contact cu 

specializările occidentale, care m-au format profesional imediat după absolvirea facultăţii în 

2002. Am participat la numeroase congrese în calitate de lector şi de chairman, mai cu seamă pe 

specializarea „Chirurgia mâinii”. Implicarea mea în aceste activităţi a contribuit la recunoaşterea 

importanţei specializării noastre în patologia mâinii traumatizate, motiv pentru care am şi fost 

ales vicepreşedinte al Societăţii Române de Chirurgia mâinii. Am acumulat experienţă în zona 

privată cu un proiect drag mie, Reha Clinic, un centru specializat în recuperarea coloanei, 

consecinţă a experienţei acumulate după modulul lombar practic şi teoretic de McKenzie absovit 

în Anglia în 2011. Totodată am absolvit în anul 2019 masterul “Managementul serviciilor sociale 

și de sănătate”. În zona de cercetare am avut o activitate importantă care a generat articole ISI , 

proiecte de cercetare, atât ca director în două proiecte naţionale în parteneriat cu universităţi de 

prestigiu din ţară ( UMF Carol Davila sau UMF Iuliu Haţegan din Cluj), cât şi ca simplu 

membru. Din 2006 am fost cuprins de febra cercetării, aspect ce mi-a conferit statutul de 

membru în multe proiecte naţionale la reuşita cărora am participat cu tot sufletul şi, mai ales, cu 

experienţa mea. În noiembrie 2017 am fost ales ca membru în Consiliul teritorial al Colegiului 

Fizioterapeuților Timiș-Arad, reprezentant în Adunarea Generală Națională, membru în Consiliul 

Național, cât și președintele Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad. Încă de la început am lucrat 

alături de colegii mei din Consiliul teritorial pentru a aduce profesia noastra la cele mai înalte 

standarde profesionale dar și spre o claritate legislativă. În octombrie 2018 am reușit să 



organizez la Timișoara, alături de colegii mei din Consiliul teritiorial Timiș-Arad și Colegiul 

Național, primul Congres Național de Fizioterapie sub egida Colegiului Fizioterapuților din 

România, eveniment care a atras lectori și participanți din întreaga țară dar și din străinătate. De-

a lungul mandatelor am participat la ședințele structurilor de conducere din care fac parte și am 

depus eforturi spre a aduce mari îmbunătățiri profesiei noastre. Totodată de-a lungul mandatului 

de președinte al Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad am fost mereu disponibil pentru a oferi 

informații, pentru a îndruma fizioterapeuții care se adresau colegiului și am desfășurat 

nenumărate ședințe cu membri Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad, ocazii pentru a discuta 

problemele profesiei noastre. La sfârșit de mandat, pot spune că acest Colegiu teritorial a crescut 

constant, ajungând astăzi să numere peste 430 membri. Dacă veţi fi considerând că experiența 

acumulată în decursul primului mandat poate conduce la îmbunătățiri constante în tot ceea ce 

înseamnă reglementarea profesiei și alinierea acesteia la standarde europene , mă simt onorat. 

Dacă nu, sunt fericit că am reuşit să ajungem împreună aici. 

 

 

Cu deosebită considerație,  

 Lucian Galoși 


