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Stimate colege, distinși colegi fizioterapeuti,

Numele meu este Claudiu Alberto Rotaru și sunt absolvent al Universității Spiru Haret,
Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea Kinetotarapie și Motricitate Specială.
Mi-am dezvoltat cunoștințele în acest domeniu urmând în cadrul aceleiași Universități două
programe de studii și anume ”Kinetoterapia în Recuperarea Afecțiunilor Cerebro-Vasculare” și
”Kinetoterapia în Afecțiunile Locomotorii”, iar în prezent sunt anul IV la „Prima școala de
osteopatie din România”.
Cred cu tărie in locul exclusiv pe care trebuie să-l ocupe educația și formarea profesională
continuă, deoarece numai prin aceste două componente se poate garanta un progres, atât în cadrul
activității noastre, cât și în orice altă ramură a societății din care facem parte.
Am participat la numeroase cursuri de-a lungul anilor, am purtat discuții cu distinse
personalități din lumea acestei științe, ce au desfășurat studii cu impact în domeniu, și mi-am
prefigurat un set de schimbări ce ar trebui sa intervină în vederea îmbunătățirii calității serviciilor
pe care le oferim, precum și a stabilirii unor standarde ridicate de educație și practică în
fizioterapie.
Astfel, mă prezint în fața dvs. cu un set de idei ce ar putea reprezenta bazele politicii
viitoare ale profesiei noastre, printre care pot enumera, în mod neexhaustiv:
 să avem un loc bine definit în echipa disciplinară medicală, nemaifiind lăsați în umbra
recuperării medicale;
 să existe o colaborare de natură complementară cu medicii pentru obținerea unor rezultate
mai bune;
 să fie posibilă realizarea unei evaluări, putându-se stabili pașii pentru recuperare, ce trebuie
urmați, fără să fie nevoie de asistența directa a medicului;
 să ne putem desfășura activitatea în mod independent și nemijlocit;
 să procedăm la o mai bună informare a pacienților noștri, despre beneficiile și importanța
programului de recuperare.
Activitatea pe care o desfasurăm, serviciile impecabile pe care le oferim și mai ales
îndrumarea corecta ne ofera posibilitatea să promovăm această meserie la rang înalt și să ajutăm
la creșterea standardului profesional al practicanților de fizioterapie.
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Sunt conștient că, în vederea obținerii performanțelor la care toți aspirăm, trebuie să ne
așteptăm și la dificultăți, care de cele mai multe ori apar în mod neprevăzut, dar ce reprezintă viața,
dacă nu o rezultantă a eșecurilor și succeselor pe care le avem?!
În calitate de MEMBRU AL CONSILIULUI TERITORIAL PRAHOVA-CĂLĂRAȘIGIURGIU-IALOMIȚA ȘI REPREZENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ NAȚIONALĂ, mă
oblig, alături de ceilalți colegi și colege, să dau dovada de seriozitate, devotament și susținere în
toate proiectele ce decurg din activitatea întreprinsă, deoarece numai împreună putem implementa
schimbarea care va duce profesia de fizioterapeut la rangul deziderat.

Cu stimă,
Claudiu Alberto Rotaru

