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REZOLUŢIE,

La Adunarea Generală a APK Muntenia, desfăşurată în data de 27
decembrie 2011, orele 15, la sediul Institutului de Ocrotire a Mamei şi Copilului,
Calea Griviţei nr. 71, sect 1. Bucureşti.
Adunarea Generală a fost deschisă de preşedintele Asociaţiei, Dna Elena
Căciulan, adresând Bun venit şi mulţumiri participanţilor pentru prezenţă. De
asemenea, Domnia sa a prezentat şi ordinea de zi:
1. Raport de activitate pe perioada 2009-2011;
2. Raport privind situaţia achitării cotizaţiilor membrilor;
3. Raport cu privire la Adunarea Generala a FRAK desfasurată în data de 26
noiembrie 2011;
4. Prezentarea proiectului pentru organizarea in octombrie 2012 a
Congresului National de Kinetoterapie cu participare Interntională,
5. Prezentarea proiectului de organizare a Adunării Generale a WCPT-ER
2014, la Bucuresti;
6. Raportul trezorierului;
7. Alegeri ale comitetului de conducere: preşedinte, vicepreşedinte, secretar,
trezorier, membrii;
8. Discuţii.
1. Dna Presedinte a prezentat raportul privind activitatea APK Muntenia pe
perioada 2009-2011 care a constat in:
- sustinerea proiectului de lege privind Constituirea, Organizarea si functionarea
Ordinului Kinetoterapeutilor din Romania, prin numeroase adrese catre institutiile de
profil si vizite la Consilierul Prezidential al Departamentului de Sanatate Publica,
Presedentie;
- desfasurarea programelor de educatie continua, pe baza contractului de
colaborare intre APK Muntenia si Şcoala Naţională de Sănătate Publică,
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
- organizarea la Bucuresti a celui de-al VII lea Congres National de Kinetoterapie cu
participare internationala;

- incheierea unui protocol de colaborare cu Special Olympics;
- organizarea si participarea la intalnirea de lucru cu Presedintele Ordinului Masokinetoterapeutilor din Franta, Jean Paul David;
- completarea numeroaselor chestionare ale Confederatiei Mondiale de
Kinetoterapie, referitoare la sistemul de Asigurari de Sanatate din Romania,
Perfectionarea profesionala continua, calitatea asigurarii serviciilor de kinetoterapie,
existenta Sindicatelor pentru Kinetoterapie, inventar al nivelului de baza in
pregatirea kinetoterapeutilor etc.
De asemenea au fost prezentate proiectele pe care APK le are pentru
urmatorii ani, precum:
- organizarea Congresului de Kinetoterapie cu participare internationala,
in
octombrie 2012, la Bucuresti punctul 4 al Ordinii de zi);
- depunerea candidaturii pentru organizarea Adunarii Generale a WCPT –ER la
Bucuresti, in 2014 (punctul 5 al Ordinii de zi);

2. Daniela Stanca a prezentat numarul membrilor inscrisi la 27 decembrie
2011: 348, precum si situatia achitarii cotizatiilor; astfel, 62 membrii au achitat
integral cotizatia pe 2010 si 97 au achitat cotizatia integral sau partial pe 2011.
Numarul membrilor cu cotiatia achitata la zi (27 decembrie 2011)= 159.
Din acest motiv, s-a luat hotararea ca membrii care nu au achitat integral
cotizatia pe ultimii 2 ani consecutivi (2010 si 2011), pana la data de 15 februarie vor
fi exclusi. Pentru reinscriere, vor plati o taxa de 100 euro (in lei, la cursul BNR).
3. Dna Presedinte a prezentat raportul cu privire la Adunarea Generala a
Fedratiei Romane de Kinetoterapie desfasurate la Bucuresti in 26 noiembrie,
precum si noul Consiliu Director al FRAK:
Presedinte: Elena Caciulan (APK Muntenia Bucuresti)
Vicepresedinti:
Cristina Gorgonetu (APK Muntenia Bucuresti),
Marius Neculaes (Asociatia profesionala a Kinetoterapeutilor Moldova)
Danelciuc Francisc Tadeus (Asociatia kinetoterapeutilor din Bucovina)
Secretar General: Daniela Stanca
Trezorier: Dana Marin
Responsabil stiintiic: Carmen Serbescu

6. Raportul financiar prezentat: la data de 8 decemie 2011 suma existenta in
casa: 2.939,61 lei iar in banca, la 8 decembrie, suma existenta: 5.902,56.
7. Avand in vedere ca o parte din Comitetul director al APK Muntenia
reprezinta majoritatea Consiliului de Conducere al FRAK , Dna presedinta a facut
propunerea organizarii unor noi alegeri. Insa, s-a propus si s-a votat in unanimitate,
ca actuala conducere a APK Muntenia sa fie reprezentata de aceeasi membrii alesi
la Adunarea Generala a acesteia, desfasurata in 13. 12. 2008. Astfel, urmatoarele
alegeri vor fi organizate indecembrie 2012.

2 din 3

8. Dna vicepesedinte Cristina Gorgonetu a luat cuvantul si a prezentat
situatia kinetoteraiei dupa adoptarea noului proiect de lege a sanatatii. Domnia sa
sustine ca, portivit noilor reglementari, kinetoterapeutul va fi nevoit sa fie inscris in
Federatiei de kinetoterapie, care va incheia contract cu Casele private de asigurari
de sanatate; astfel, Casele de asigurari de sanatate vor deconta serviciile doar
kinetoterapeutilor membrii ai Federatiei.
Din 2013, kinetoterapeutul va sustine un examen de licenta organizat de
Federatia, pe baza caruia acesta va avea dreptul de a profesa in domeniu.
De asemenea, Federatia va impune kinetoterapeutilor un numar de programe
de educatie continua anual.
S-au mai propus;
- eliberarea de legitimatii pentru membrii Federatiei;
- constituirea unui regulament de ordine interioara;
- gasirea unei variante de cazare pentru participantiidin alte localitati, la cursurile
organizate la Bucuresti;
La final, au fost prezentate temele cursurilor care vor fi organizate in 2012. Acestea
sunt urmatoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Posturologie- 20, 21 ianuarie
Ergonomie-24, 25 februarie
Tehnica aplicarii Kinesio Taping (modul II) – 3-4 martie
Radiologie si imagistica: articulatiile mari ale membrelor - 16-18 martie
Reeducare posturala prin metoda Mezieres (modul I si II)- aprilie
Terapie manuala- tehnici de mobilizare a tesuturilor moi (modul I si II)- iunie

Presedinte,
Elena CACIULAN

Secretar General,
Daniela STANCA
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